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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeeronderzoek dat door mij is uitgevoerd ter 
afsluiting van de masteropleiding Real Estate Management & Development aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Iemand die zijn hele leven al boven een winkel woont en dan ook nog eens afstudeert op het 
thema 'wonen boven winkels', dat kan eigenlijk geen toeval zijn. 
Bij mijn orientatie op het 4e masterproject wekte het thema 'wonen boven winkels' mijn 
interesse. Dit vierde en laatste masterproject bestond uit een korte verkenning van 
eigenschappen van bestaande virtuele kenniscentra als uitgangspunt voor een mogelijk 
kenniscentrum voor 'wonen boven winkels'. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
afstudeeronderzoek naar de succes- en faalfactoren voor de realisatie van 'wonen boven 
winkels'. 

Dit afstudeeronderzoek heeft mij door de interviews met verschillende betrokken partijen in 
het proces van 'wonen boven winkels' niet alleen kennis verschaft over het realiseren van 
woningen boven winkels, maar ook een duidelijk beeld gegeven van de verschillende 
mogelijkheden die er voor mij zijn op de arbeidsmarkt. 

Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Dit zijn Ingrid 
Janssen en Jos Smeets van de Technische Universiteit en Frans Steffens van acquiReal. Hen 
wil ik bedanken voor hun begeleiding tijdens mijn afstudeerperiode. Verder wil ik iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het afstudeerproces, in de vorm van het geven 
van interviews en/of het verstrekken van adviezen of informatie. 
Bovenal wil ik mijn ouders bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om deze studie te 
volgen en mij gesteund hebben in deze drukke periode. 

Voor mij is een ding zeker, voorlopig zal ik zeker boven winkels blijven wonen! 

Rik ten Broek 
Brummen, 12 november 2006, 
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Samenvatting 

Er is bij gemeenten toenemende interesse voor 'wonen boven winkels'. Dit wordt gevoed 
door een aanzienlijke leegstand in de voormalige woningen boven winkels in de 
kernwinkelgebieden van de circa 185 steden met meer dan 25.000 inwoners in Nederland, en 
de wens een groot deel van de ruimtevraag binnen bebouwd gebied te realiseren. 
Daar waar vroeger de winkeliers boven de winkels woonden, is dit met de komst van de 
filiaalbedrijven minder geworden. De meeste winkeliers zijn naar woningen buiten het 
centrum verhuisd. Door de toenemende prestatiedruk voor de bedrijven werden steeds meer 
opgangen weggehaald om op die manier meer vierkante meters winkelruimte en een grater 
geveloppervlak te verkrijgen op de begane grand. Omdat de woningen vaak alleen via 
opgangen bereikbaar waren die gelegen waren in de winkel onder de woning werden zij 
onbereikbaar en ontstond leegstand en verval. 
Door middel van 'wonen boven winkels'-projecten warden deze leegstaande etages weer 
geschikt gemaakt voor bewoning. Hierdoor kan niet alleen een groot aantal woningen aan het 
bestand warden toegevoegd, maar het terugbrengen van de woonfunctie heeft ook een 
positieve uitwerking op de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. 

In een groot aantal steden zijn initiatieven ontplooid om te komen tot 'wonen boven winkels' 
echter met wisselend succes. Een duidelijk beeld van de oorzaken daarvoor is er niet. Dit is 
de aanleiding geweest voor het onderzoek en heeft geresulteerd in de volgende vraagstelling: 

Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de realisatie van 'wonen boven winkels' in 
binnensteden ? 

Hierbij is de volgende doelstelling opgesteld: 

Het doe/ van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij het realiseren 
van 'wonen boven winkets; op het niveau van het stede/ijk programma. Dit om te komen tot 
een leidraad voor het formuleren en implementeren van stedelijke programma's in het kader 
van 'wonen boven winkels~ 

Onderzoek 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van casestudies om een antwoord te vinden op de 
probleemstelling. In deze casestudies wordt door middel van interviews, het bestuderen van 
beschikbare documenten zoals verslaglegging van plannen en besluitvorming, en bezoeken 
aan de locaties zelf het proces van 'wonen boven winkels' in verschillende steden in kaart 
gebracht. Als onderlegger voor dit onderzoek is op basis van literatuur en praktijkervaringen 
een kader opgesteld: 

U1tgangssituatie ________ P._~_o_c_c._s ____ ~ Resultaat 

- Draagvlak actoren - Beleidsvoorbereiding 
- Locatie eigenschappen - Beleidsuitvoering 
- Marktomstandigheden - Communicatie/samenwerking 

Rguur 1 Kader traject 'wonen boven winkels' 

In dit kader is 'wonen boven winkels' verdeeld in een uitgangssituatie en een proces. Binnen 
de uitgangssituatie vallen het draagvlak onder actoren, de locatie-eigenschappen en de 
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marktomstandigheden. Onder het proces vallen de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering 
en de communicatie/samenwerking. 
Het is in dit onderzoek niet mogelijk geweest alle steden met initiatieven tot 'wonen boven 
winkels' te betrekken. Daarom is er uit het grote aantal steden een selectie gemaakt. Deze 
selectie is gemaakt op basis van de bereidheid om mee te werken en de beschikbaarheid van 
de benodigde informatie. Daarnaast is er een selectie gemaakt op basis van de mate van 
succes van 'wonen boven winkels' in een stad. De volgende steden zijn geselecteerd voor het 
onderzoek: 

Succesvolle cases: 
cases met hernieuwde start: 
cases met stagnerende ontwikkeling: 

Maastricht en Deventer 
Venlo en Amersfoort 
Utrecht en Haarlem 

Per stad zijn de resultaten van de casestudie besproken en de succes- en faalfactoren voor 
het realiseren van 'wonen boven winkels' ondergebracht in een matrix die is weergegeven in 
figuur 2. Deze matrix is opgesteld op basis van het kader en later bijgesteld met de verkregen 
gegevens uit de interviews. 

o,~~u: factoten Succes en faalfactoren Slat!: 

- ..... Toelichting: 

- Draagvlak onder actoren 
Medewerldng van de po/itiek 
Wsie van de politiek 

Medewerling van de eigenaren 

Medewerking van een corporatie 

QJ Medewerking van andere actoren :p 

"' B - Locatie eigenschappen Mate van /eegstiJnd Bi 
Ol 
c Monumentenstatus 

"' B' 
5 

Toegankelijkheid door aanwezigheid toegang 

Toegankelijkheid door stedelijk weefsel 

- Marktornstandigheden Vroag naar woningen 

- Beleidsvoorbereiding lnhoudelijke aspecten onderzoek 

Uitwerende partij voor het onde!Zoek 

Opzet prexes aanpak door middel van individuele aanpak 
Opzet prrx:es aanpak door middel van bedrijfsmatige aanpak 

f inanciering van de onrendabele trJp in de projecten 

Financiering van de projeden 

- Uitvoering 8eheersen van kennis tijdens uitvoedng 

VI 8eheersen van beschikbare geld tijdens uitvoering 
QJ Beheersen van informatie lJjdens uitvoering u e 
0.. 

Frequentie van evaluatie 
lnhoudelijke aspecten van de evaluatie 

Aanpassen plannen 

- Communicatie/samenwetking Opzetten plan .,,.,,-communicatie tbv crei!ren draagvlak 
Uitvoering communicatie tbv creeten draagvlak 

0pzetten plan samenwerking actoren 

Uitvoering samenwerl<ing actoren 

Figuur 2 Matrix succes- en faa/factoren per stad 

De resultaten van de zes onderzochte steden zijn met elkaar vergeleken. Hieruit worden een 
aantal conclusies getrokken. 
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Conclusies 
In de uitgangssituatie kan er onderscheid gemaakt worden in factoren die bijdragen aan het 
succes of het falen van 'wonen boven winkels'. Niet alle factoren hebben direct invloed op het 
eindresultaat van 'wonen boven winkels' in een stad. Het draagvlak en de visie van de politiek 
zijn van invloed op het succes van het realiseren van woningen boven winkels. De andere 
factoren hebben niet direct invloed. Dit zijn de medewerking van eigenaren van vastgoed in 
de binnenstad en de toegankelijkheid van de leegstaande etages, zowel de toegankelijkheid 
door aanwezige toegangen als de mogelijkheden in het stedelijk weefsel om toegangen te 
creeren. Deze factoren zijn vooral van belang als input voor het opstellen en uitvoeren van 
het beleid. Ongeacht deze factoren kan er bij een goede inbedding van deze factoren in het 
beleid in elke stad succesvol 'wonen boven winkels' gerealiseerd worden 
De succes- en faalfactoren voor 'wonen boven winkels' zitten vooral in het proces wat 
doorlopen wordt en hoe daarin ingespeeld wordt op de factoren die van invloed zijn uit de 
uitgangssituatie. In het proces zijn de belangrijkste succesfactoren de bedrijfsmatige aanpak 
van het proces, de financieringsmogelijkheden, het beheersen van het proces en de 
communicatie en samenwerking. 

In de praktijk van 'wonen boven winkels' wordt niet bewust gebruik gemaakt van 
managementmethodes. De kenmerken van project- en programmamanagement zijn wel te 
herkennen in de praktijk van 'wonen boven winkels'. De projectmatige manier van werken 
komt overeen met de individuele, subsidiegerichte aanpak. De programmatische manier van 
werken vertoont overeenkomsten met de bedrijfsmatige aanpak van 'wonen boven winkels'. 
Onderdelen van project- en progrc;:immamanagement kunnen helpen bij het beheersen van 
het proces van 'wonen boven winkels'. De processen beheersen van het projectmanagement 
met de voor 'wonen boven winkels' belangrijkste beheersaspecten organisatie, geld en 
informatie en besturen van programmamanagement met de besturingscriteria, efficientie en 
doelgerichtheid bieden mogelijkheden om het proces van 'wonen boven winkels' te 
verbeteren. In de eerste plaats wordt het proces binnen de projecten beter beheerst op het 
gebied van geld en organisatie. In de tweede plaats wordt het proces beter beheerst met de 
afstemming tussen de verschillende projecten in een programma. 

Aanbevelingen 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan 
voor steden waar 'wonen boven winkels' voor het eerst gestart wordt, of waar het opnieuw 
gestart wordt: 

Starten met een lange termijnvisie 

Werken met een bedrijfsmatige aanpak 

Aanwezigheid van financieringsmogelijkheden 

Een goede beheersing van het proces 

Goede communicatie in het gehe/e traject 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Er is bij gemeenten toenemende interesse voor 'wonen boven winkels'. Deze interesse wordt 
gevoed door een aanzienlijke leegstand in de voormalige woningen boven winkels in de 
kernwinkelgebieden van de circa 185 steden met meer dan 25.000 inwoners in Nederland, en 
de wens een groot deel van de ruimtevraag binnen bebouwd gebied te realiseren. 

Ruimtevraag in Nederland 
Toenemende ruimtevraag in een relatief klein land vraagt speciale aandacht. In de Nota 
Ruimte1 geeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de 
belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende jaren. 
Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om in de eerste plaats op een duurzame 
en efficiente wijze ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. 
Daarnaast is het doel om de leefbaarheid van Nederland te vergroten en de ruimtelijke 
kwaliteit van stad en platteland te verbeteren. 
Op haar site formuleert VROM dit als volgt: 

Krachtige steden en een vitaal platteland ondersteunen de ruimtelijke kwaliteit en de 
economische concurrentiepositie van Nederland. Een zorgvuldig en intensief gebruik van de 
ruimte /evert een krachtige stad op met een gezond draagvlak voor allerlei voorzieningen en 
een kans voor een vitaal, open en groen ommeland. Het is daarom van belang dat oak voor 
de komende jaren wordt vastgehouden aan de ambitie een flink dee/ van de ruimtevraag 
binnen bebouwd gebied te realiseren. 

Meervoudig ruimtegebruik past qua eigenschappen goed in deze v1s1e van VROM. De 
verschijningsvormen van meervoudig ruimtegebruik zijn zeer divers2

, kenmerkend aan al deze 
vormen is dat verschillende gebruiksfuncties met elkaar gecombineerd worden. Een voorbeeld 
van meervoudig ruimtegebruik in de binnenstad is 'wonen boven winkels', een vorm die in 
een aantal steden al is toegepast, echter met wisselend succes. 

Wonen boven winkels 
Daar waar vroeger de winkeliers boven de winkels woonden, is dit met de komst van de 
filiaalbedrijven minder geworden.De meeste winkeliers zijn naar woningen buiten het centrum 
verhuisd. In deze periode waren de woningen boven de winkels nog wel bereikbaar, maar 
werden vaak door de bedrijven alleen nog gebruikt als opslagruimte of bleven zelfs leeg 
staan. Door de toenemende prestatiedruk voor de bedrijven werden steeds meer opgangen 
weggehaald om op die manier meer vierkante meters winkelruimte en een groter 
geveloppervlak te verkrijgen op de begane grond. Omdat de woningen vaak alleen via 
opgangen bereikbaar waren die gelegen waren in de winkel onder de woning werden zij 
onbereikbaar en ontstond leegstand en verval. 

In 'wonen boven winkels'-projecten worden deze leegstaande verdiepingen weer geschikt 
gemaakt voor bewoning. AcquiReal3 uit Maastricht schat dat er ruimte is voor de realisatie 
van circa 40.000 wooneenheden via vernieuwbouw, aangevuld met nieuwbouw. 
'Wonen boven winkels' is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot bijvoorbeeld 
het toevoegen van een aanzienlijk aantal woningen aan het huidige bestand. Maar ook het 
verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad behoort tot de 
mogelijkheden van 'wonen boven winkels'. Door het terugbrengen van de woonfunctie in de 
binnenstad is er ook activiteit buiten de openingstijden van de winkels dat op die manier kan 
zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid. Bovendien kan met 'wonen boven winkels' 

1 www.vrom.nl 
2 Rigo, (2003) Evaluatie voorbeeldprojecten meervoudig ruimtegebruik. Amsterdam 
3 AcquiReal voert het projectmanagement uit voor Wonen boven Winkels Maastlicht NV en is als onderzoeksbureau 
betrokken bij 'wonen boven winkels' in verschillende gemeenten. 
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monumentaal erfgoed, dat vaak aanwezig is in de oude binnensteden, functioneel worden 
gehandhaafd. 
Op deze manier kunnen woningen boven winkels een bijdrage leveren aan het gewenste 
meervoudig ruimtegebruik om tegemoet te komen aan het nijpende ruimtegebrek en de 
verbetering van de kwaliteit van de binnenstad. 
In een groot aantal steden zijn er initiatieven ontplooid om te komen tot woningen boven 
winkels. Hierbij zijn verschillende aanpakken en manieren van werken gebruikt. In sommige 
steden is dit goed gelukt zoals in Maastricht, echter er zijn ook voorbeelden te noemen 
waarbij dergelijke initiatieven niet goed van de grond zijn gekomen. Een duidelijk beeld van 
de oorzaken hiervan is er nog niet. 
Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren in het proces om te komen tot 'wonen boven 
winkels' op het stedelijk niveau kan een positieve bijdrage leveren aan het beter formuleren 
en implementeren van wonen boven winkels programma's. Hierdoor zou 'wonen boven 
winkels' in meer steden een succes kunnen worden. 

1.2 Probleemstelling 
Uit het voorgaande is de volgende probleemstelling te formuleren: 

Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de realisatie van 'wonen boven winkels' in 
binnensteden ? 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij het realiseren 
van 'wonen boven winkels', op het niveau van het stedelijk programma. Dit om te komen tot 
een leidraad voor het formuleren en implementeren van stedelijke programma's in het kader 
van 'wonen boven winkels'. 

1.4 Belang van het onderzoek 
Ondanks dat de eerste initiatieven voor 'wonen boven winkels' al stammen uit de jaren '80 
van de vorige eeuw is er in de literatuur nog erg weinig informatie beschikbaar over de 
succes- en faalfactoren van 'wonen boven winkels'. Het onderzoek zal daardoor bijdragen aan 
de beschikbare literatuur over dit onderwerp. 
Daarnaast kan de uitkomst van het onderzoek van belang zijn voor betrokkenen in het proces 
om te komen tot 'wonen boven winkels' in binnensteden. Met de uiteindelijke leidraad kan er 
een beter programma geformuleerd en ge"implementeerd worden waardoor er bij volgende 
'wonen boven winkels'-programma's een mogelijk beter resultaat gehaald kan worden. 

1.5 Onderzoeksvragen 
Voor de beantwoording van de probleem- en doelstelling dienen de volgende 
onderzoeksvragen beantwoord te worden: 

- Wat is 'wonen boven winkels' op het stedelijke niveau? 
- Wat zijn de succesfactoren voor de realisatie van 'wonen boven winkels' in de binnenstad? 
- Wat zijn de faalfactoren voor de realisatie van 'wonen boven winkels' in de binnenstad? 
- Welke aanbevelingen kunnen er gedaan warden m.b.t. het formuleren en implementeren 
van programma's voor 'wonen boven winkels? 
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1.6 Opzet van het onderzoek 
Als eerste zal er een literatuuronderzoek uitgevoerd worden naar 'wonen boven winkels' in al 
haar facetten. Vervolgens zal het literatuuronderzoek zich richten op de verschillende 
methodes om processen te sturen die van belang kunnen zijn in het proces van 'wonen boven 
winkels'. 
Op basis van de literatuur en praktijkervaringen, voor zover die bekend zijn, wordt een kader 
opgesteld waarlangs de processen in de verschillende steden in kaart worden gebracht en de 
succes- en faalfactoren benoemd kunnen worden. 
Er wordt een selectie gemaakt uit de mogelijk steden. Deze steden worden onderworpen aan 
een uitgebreid onderzoek. De steden zullen worden bezocht, interviews gehouden en 
documenten worden bestudeerd. Op basis van de hieruit verkregen informatie worden de 
verschillende steden geanalyseerd. Deze analyse zal leiden tot de succes- en faalfactoren in 
de steden. 
Op basis van de gevonden succes- en faalfactoren wordt er een aantal aanbevelingen gedaan 
voor het formuleren en implementeren van programma's voor het realiseren van 'wonen 
boven winkels' in binnensteden. 
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2 Wonen boven Winkels 

In dit hoofdstuk wordt besproken wat 'wonen boven winkels' inhoudt, en in welke situaties en 
voor welke problemen in een binnenstad het een oplossing kan bieden. 

2.1 Wat is 'wonen boven winkels'? 
In het kart is 'wonen boven winkels' het terugbrengen van de woonfunctie in de 
binnensteden door leegstaande verdiepingen boven winkels weer geschikt te maken voor 
bewoning. Door de vele betrokkenen, zoals eigenaren, gebruikers, gemeente, en corporaties, 
is het een zeer complex proces om 'wonen boven winkels' tot stand te brengen. 

De situatie in de binnensteden 
Kijkend naar de ruimtelijke ontwikkeling van steden, dan valt op dat de positie van de 
binnenstad in de loop van de jaren is veranderd. Suburbanisatie heeft er toe geleid dat 
bewoners zijn weggetrokken uit de stad, met als gevolg dat ook voorzieningen de stad 
hebben verlaten. Random de binnenstad zijn 'secundaire' centra tot ontwikkeling gekomen. 
De binnenstad heeft er op deze manier een concurrent bij gekregen op het gebied van 
centrumfuncties zoals winkelen, cultuur, leisure en kantoor4

. 

De sterke en zwakke punten van binnensteden zijn sterk gerelateerd aan vier 
'basiseigenschappen': centraal(geografisch), oud (historisch), dicht bebouwd (morfologisch) 
en aanwezigheid van centrumfuncties (economisch)5

• 

Positieve punten zijn de centrale ligging, de goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, 
functiemenging en de bijzondere ambiance. Daarnaast heeft de binnenstad een voorsprong in 
de kenniseconomie omdat de binnenstad van oudsher plaats biedt aan overheid en 
onderwijsi nstellingen. 
Naast deze positieve punten zijn er ook belangrijke zwakke punten die kleven aan de 
binnenstad. Zo is er vaak sprake van slechte bereikbaarheid per auto en parkeerproblematiek, 
vervuiling, criminaliteit, overlast en gebrek aan ruimte. 
Er zijn belangrijke kansen voor de binnensteden. Er is een groeiende vraag naar cultuur en 
ontspanning onder consumenten. Daarnaast is er sprake van een toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens, die over het algemeen meer geneigd zijn om in de binnenstad te 
gaan wonen. Belangrijke bedreigingen dienen in dit kader ook genoemd te warden. De 
secundaire centra zijn in opkomst, filialisering van de binnenstad en monofunctionaliteit, en 
de toenemende aandacht voor veiligheid. 
De binnensteden krijgen nu in gemeentelijke plannen veel aandacht. 'Wonen boven winkels' 
wordt hierbij dan steeds vaker genoemd en maakt een onderdeel uit van de plannen voor de 
binnenstad. 

2.2 Waarom 'wonen boven winkels'? 
'Wonen boven winkels' is geen doel op zich maar slechts een 
middel om in te spelen op een aantal belangrijke ontwikkelingen 
voor de binnenstad. Het wonen in de binnenstad is in de meeste 
steden aanmerkelijk minder geworden. Naast de genoemde 
suburbanisatie is er ook sprake geweest van veranderingen in het 
winkelbestand. Zelfstandige winkeliers hebben meer en meer 
plaats gemaakt voor filiaalbedrijven. In eerste instantie heeft dit 
geleid tot leegstand van de woningen boven de winkels waar in 
het algemeen de winkelier zelf woonde. De woningen werden 
slechts nag gebruikt voor opslag of bleven gewoon leeg staan. In Figuur. 2.1 Woningen in de binnenstad 

4 Boekema, F., Buursink, J., Wiel van de, J., (1996). Het behoud van de binnenstad als winkelhart, Assen 

5 Otgaar, A (2004) presentatie NVBO-bijeenkomst 'De positie van de binnenstad' , Hoom 
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een later stadium zijn, door de toenemende prestatiedruk op de bedrijven, opgangen naar de 
woningen verdwenen om dure vierkante meters winkelruimte op de begane grond en 
geveloppervlak te winnen. Hierdoor raakten de bovengelegen etages onbereikbaar, met 
definitieve leegstand en verval als gevolg. 

Door 'wonen boven winkels' wordt de bestaande leegstand aangepakt. Dit heeft op meerdere 
terreinen effect. In de eerste plaats levert het nieuwe woningen op in de binnenstad. 
Hiervoor is volgens het Ruimtelijk Planbureau6 een grote vraag, vanuit verschillende 
doelgroepen. 
Door het terugbrengen van de woonfunctie, neemt ook het draagvlak voor voorzieningen en 
winkels toe. Op deze manier wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de economie van 
de binnenstad. 
De staat van onderhoud van de leegstaande panden is vaak niet al te goed. Door 'wonen 
boven winkels' wordt er een inhaalslag gemaakt wat betreft het onderhoud, wat een goede 
impuls is voor de uitstraling van de binnenstad, zeker daar waar het monumentale panden 
betreft. 
Door het terugbrengen van de woonfunctie in de binnenstad wordt er ook een stuk 
levendigheid toegevoegd. Ook buiten sluitingstijd van de winkels zal er activiteit in de 
binnenstad zijn door de bewoners van de woningen. Vanuit deze sociale controle zal er een 
gunstige invloed uitgaan naar het bestrijden van kleine criminaliteit en hierdoor zal het een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de binnenstad. 
Bij 'wonen boven winkels' is sprake van verdichting, in de binnenstad is dit een van de 
weinige manieren waarop er functies kunnen worden toegevoegd vanwege de schaarse 
ruimte. 

2.3 Manieren van aanpak wonen boven winkels 
Er zijn in een groot aantal steden initiatieven genomen voor 'wonen boven winkels', met 
wisselend succes. De eerste initiatieven voor 'wonen boven winkels' dateren al vanaf begin 
jaren '80 zoals bijvoorbeeld in de stad Utrecht. De initiatieven in de verschillende steden 
kunnen op basis van de manier van aanpak onderverdeeld worden in twee groepen7

• In de 
eerste plaats de individuele, subsidiegerichte aanpak en in de tweede plaats de bedrijfsmatige 
aanpak. 

Gemeente Partners 

-Kennis 
- Geld 
- Arbeid 

- Informatie 
-Subsidie Eigenaar 

Eigenaar Entiteit 

- Opbrengsten - Opbrengsten 

- In vesteringen - In vesteringen 

Woningen Woningen 

Individuele. subsidieaerichte aanoak Bedriifsmatiqe aanoak 

Rguur 2.2: Manieren van aanpak 'wonen boven winkels' (naar eigen inzicht) 

6 Derksen, W., (2006) 'Wonen boven winkels lost veel problemen binnenstad op'. Rnancieel Dagblad, 21 augustus 
2006 
7 

VROM (2005) Wonen boven winkels, praktijkervaringen in Nederland 
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Bij de individuele subsidiegerichte aanpak, warden eigenaren van panden door middel van 
subsidieprogramma's gestimuleerd om woningen te realiseren in de leegstaande etages. 
Hierbij ligt het initiatief geheel bij de eigenaren. Sams is er in een gemeente een coordinator 
aangesteld die eigenaren van panden kan stimuleren en informeren, maar het succes hangt 
dus af van de vrijwillige inzet van de eigenaar. Deze aanpak heeft vooral goed gewerkt in 
binnensteden waar panden in bezit zijn van lokale eigenaren. Nu dit aantal afneemt, ten 
gunste van grate landelijk opererende eigenaren, neemt het succes van deze aanpak oak af. 
Deze manier van werken met individuele subsidies werkt vaak minder goed in complexe 
gevallen. Bijvoorbeeld daar waar voor ontsluiting de medewerking van meerdere eigenaren 
nodig is. 
Een bedrijfsmatige aanpak kan hier in veel gevallen uitkomst bieden. Een nieuwe 
investerende entiteit, bijvoorbeeld een samenwerkingsverband of vennootschap waarin 
partners als een corporatie en gemeente zijn samengebracht, verwerft de leegstaande 
verdiepingen in eigendom of erfpacht. Hier ontwikkelt zij dan voor eigen risico nieuwe 
woningen. Door de bundeling van kennis en middelen kunnen clusters (een aantal bij elkaar 
gelegen panden) aangepakt warden die bij de individuele aanpak, niet of bijna niet te 
realiseren zijn. 
In Maastricht is deze methode als eerste toegepast, en wordt daarom oak wel het 
"Maastrichtse model" genoemd. In 1991 is er een naamloze vennootschap opgericht metals 
aandeelhouders de gemeente Maastricht, woningcorporatie Woonpunt en de universiteit 
Maastricht. Elke aandeelhouder brengt vermogen en expertise in, de corporatie verzorgt oak 
het bouwmanagement en woningbeheer. Een adviesbureau zorgt voor algemeen 
projectmanagement en acquisitie. Wonen boven winkels Maastricht tracht verdiepingen te 
verwerven in eigendom of erfpacht en realiseert vervolgens voor eigen rekening en risico 
wooneenheden op de leegstaande etages. In ruil voor het ter beschikking stellen van de 
verdiepingen ontvangen de eigenaren een eenmalige koopsom of een jaarlijkse 
erfpachtcanon. 

2.4 Landelijke organisatie wonen boven winkels 

In het hele land zijn steden die het initiatief hebben genomen om de woonfunctie weer terug 
te brengen in de binnenstad. Zoals hierboven al is gebleken hebben deze steden een 
verschillende aanpak gehad. Om al deze initiatieven met elkaar in contact te brengen en van 
elkaar te kunnen leren is in januari 2006 de vereniging Wonen boven Winkels Nederland 
opgericht. Deze vereniging bestaat uit vennootschappen, andere rechtspersonen of formele 
samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met wonen boven winkels. 
De doelstellingen van deze vereniging zijn8

: 

• Het verbeteren van de woon- en winkelomgeving: door functiemenging, meervoudig 
ruimtegebruik en behoud van bestaande waarden(monumenten) kan de leefbaarheid, 
de veiligheid en aantrekkingskracht van (kern-) winkelcentra warden verbeterd. 

• Het vergroten van de woningvoorraad in (kern-)winkelcentra met name voor 
specifieke doelgroepen voor wie krapte op de woningmarkt bestaat, zoals starters, 
studenten, eenpersoonshuishoudens en actieve senioren. 

Het samenwerkingsverband brengt lokale initiatieven met elkaar en andere relevante 
instellingen en organisaties in contact. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met de 
promotie van wonen boven winkels bij eigenaren en winkelbedrijven. Een ander belangrijk 
speerpunt is het uitwisselen van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis. 

8 Wonen boven Winkels Nederland informatiefolder januari 2006 

Technische Universiteit Eindhoven -19 



Wonen boven winkels 

2.5 Wonen boven winkels in het buitenland 
Niet alleen in Nederland maar ook in landen om ons heen heeft 'wonen boven winkels' de 
aandacht. De redenen voor 'wonen boven winkels' zijn identiek aan de redenen in Nederland. 
Ook in het buitenland wordt getracht om de leefbaarheid en het aanzien van de stad te 
verbeteren door de verdiepingen weer geschikt te maken voor bewoning. 

In Belgie is een groat aantal steden dat beleid heeft opgesteld om de woonfunctie weer terug 
te brengen in de binnenstad.9 Hier is sprake van de individuele aanpak. Door middel van 
subsidies proberen gemeentes eigenaren bereid te krijgen de leegstaande verdieping geschikt 
te maken voor bewoning. De financiele bijdrage die de gemeente levert is vaak niet meer dan 
enkele procenten van de totale kosten. Het moet dan ook gezien worden als een extra 
stimulans en niet als kostendekkende subsidie. In veel gevallen zijn er ook een groat aantal 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie. Zo is de subsidieregeling 
bestemd voor een bepaald deel van de stad, moet er voor de verbouwing geen toegang tot 
de woning meer aanwezig zijn geweest of vallen slechts bepaalde werkzaamheden zoals het 
maken van een toegang tot de werkzaamheden waarvoor een bijdrage kan worden 
verkregen. 

In Engeland zijn ook enkele steden bekend waar het 'wonen boven winkels' een actueel 
thema is, of in de afgelopen jaren is geweest.10 In Engeland worden het LOTS initiatieven 
genoemd: Living Over The Shop. Het past uitstekend in het gevoerde landelijke beleid in 
Engeland11

, waarin gestreefd wordt naar duurzame ontwikkelingen. LOTS draagt hieraan bij 
door een drietal aspecten: gebruik maken van leegstaand vastgoed, huisvesting creeren in de 
binnenstad en gemengd gebruik creeren. 
Een van de steden waar LOTS wordt toegepast is Chichester. Ook hier werkt men met 
subsidies om eigenaren over te halen de leegstaande verdiepingen de woonfunctie terug te 
geven. Omdat eigenaren vaak huiverig zijn voor het werk dat ze kwijt zijn met de huurders 
van de woningen worden er initiatieven ontwikkeld waar er tussen de eigenaar en de huurder 
een intermediair optreedt. Deze intermediair is een niet-commerciele instelling zoals een 
corporatie of universiteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van een commerciele partij omdat 
bij een eventueel faillissement de eigenaar dan alsnog wordt opgezadeld met de huurders. 
Men is nu aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om LOTS te kunnen financieren. 

9 
Provincie Vlaams Brabant (2005) Werkmap: Bovenwinkelwonen kan! 

1° Chichester District Council (2001) An assessment of the housing potential of vacant commercial space over shops 
in Chichester; Chichester 
11 

Stead, D., Hoppenbrouwer, E (2004). Promoting an urban renaissance in England and the Netherlands. Cities 
21(2), 119-136 
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3 Processturing van 'wonen boven winkels' 

3.1 Inleiding 
In hoofdstuk twee is het fenomeen 'wonen boven winkels' uitgelegd. Gebleken is dat de 
realisatie van woningen boven winkels in een binnenstad een complex proces is. Omdat het 
een complex proces is, vraagt het om een goede proces aanpak. 
De doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij het 
realiseren van 'wonen boven winkels' in de binnenstad. Hieruit moet een leidraad gevormd 
worden voor het formuleren en implementeren van programma's voor 'wonen boven winkels'. 
In dit hoofdstuk wordt in de theorie gekeken welke aanpakken er zijn om een proces aan te 
sturen. Er zijn verschillende aanpakken bekend, in dit onderzoek wordt stil gestaan bij 
programma- en projectmanagement. 
Dit hoofdstuk geeft niet alleen inzicht in wat deze managementmethodes inhouden maar 
biedt ook uitgangspunten om op zoek te gaan naar de succes- en faalfactoren in de praktijk. 
In hoofdstuk 4 zal met deze uitgangspunten een kader worden opgesteld dat de basis vormt 
voor het verdere onderzoek. 

3.2 Managementmethodes 

Er zijn verschillende manieren van werken te onderscheiden, waarbij de uitersten op de 
denkbeeldige lijn, improvisatie en routine zijn. 

0 

Improvisatie 
Ad hoc 
Nieuw 
Vaag 

Procesmatig 

Planmatig 
Program ma Project 

Voorspelbaarheid 

- Uitkomsten of resultaten 
- Proces of inspanningen 

Rguur 3.2: Manieren van werken (eigen interpretatie naar www.tg.nf) 

Routine 

Bekend 
Duidelijk 

Procedureel 

+ 

Bij improvisatie12 is het niet of nauwelijks mogelijk om uitspraken te doen over het resultaat 
dat aan het einde van de inspanning moet of zal zijn behaald. De verschillende activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden zijn al helemaal niet van tevoren aan te geven. Improviserend 
werken is vooral geschikt voor vraagstukken waarbij het resultaat en het proces tot dat 
resultaat voor de betrokkenen niet te voorspellen zijn. In het geval van het opstellen en 
implementeren van programma's voor 'wonen boven winkels' zijn het proces en resultaat niet 
helemaal te voorspellen, dit komt doordat het onderwerp relatief nieuw is en er veel 
verschillende actoren een rol spelen. Bij 'wonen boven winkels' is er wel een beeld van dat 
resultaat waar men naar toe werkt. Improvisatie zou vanuit dat laatste oogpunt een minder 
geschikte manier van werken zijn. Improviserend werken is dus een methode die geschikt is 
voor bepaalde facetten bij het opstellen en implementeren van een programma. 

12 Wijnen, G.(1996). Programmamanagement, doelgerichte aanpak van comp/exe vraagstukken. Deventer 
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Het andere uiterste, het routinematig werken13
, kenmerkt zich door herhaling van zowel het 

eindresultaat als de weg ernaar toe. Er is goed te voorspellen wat het resultaat zal zijn en 
welke activiteiten daarvoor moeten worden uitgevoerd. Deze aanpak ligt vooral voor de hand 
wanneer een resultaat meerdere keren moet worden bereikt voor gelijke opdrachtgevers, 
onder gelijke omstandigheden en met gelijkblijvende middelen. Routinematig werken kan in 
kaart gebracht worden met procesomschrijvingen, het proces is dan het geheel van bekende 
samenhangende activiteiten, hulpmiddelen, tussenresultaten en besluiten die gericht zijn op 
een bekend resultaat. Gezien de eigenschappen van het proces voor het realiseren van 
'wonen boven winkels' blijkt dat dit niet de manier van werken is die het meest geschikt is. Er 
kan niet een eenduidig proces worden beschreven die in alle gevallen toepasbaar is, hiervoor 
is het proces te veel afhankelijk van verschillende actoren en verschillende omstandigheden. 
Natuurlijk kunnen bepaalde onderdelen van het proces zoals een organisatorische aanpak, die 
voor elke situatie grote overeenkomsten zal vertonen, wel meer routinematig worden 
aangepakt. 

Een tussenvorm die beide eerder genoemde extreme methoden van werken combineert is het 
planmatig werken. Hieronder vallen programma's en projecten14

• Deze manier van werken 
sluit meer aan bij de eigenschappen van het opstellen en implementeren van programma's 
voor 'wonen boven winkels', waarin elementen van zowel improviserend als routinematig 
werken zitten. Hieronder worden project en programmamanagement verder uitgelegd. 

3.2.1 Projectmanagement 

Het werken in projectmatig verband wordt steeds vaker toegepast omdat het een flinke 
bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van een organisatie. Het biedt de mogelijkheid in te 
spelen op steeds snellere veranderingen en ontwikkelingen, waarbij mensen en middelen 
effectief benut worden in een tijdelijke situatie. Deze tijdelijkheid vraagt van de 
projectorganisatie duidelijke afspraken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en de wijze van rapporteren aan de permanente (lijn-)organisatie. 

Wanneer spreekt men van projecten en projectmatig werken? Om werk projectmatig aan te 
kunnen pakken, moet het voldoen aan bepaalde randvoorwaarden. Ten Gevers en Tjerk 
Zijlstra15 definieren een project als een reeks van samenhangende activiteiten en taken met 
de volgende eigenschappen: 

een concreet omschreven eindresultaat 
een duidelijk gedefinieerd begin en einde 
realiseren binnen de gestelde beperkende randvoorwaarden 
een opdrachtgever of klant, verbonden aan het eindresultaat 

De bovenstaande definitie beschrijft waar een project minimaal aan moet voldoen om project 
te worden genoemd. Daarnaast zijn de volgende kenmerken vaak ook van belang: 

projecten omvatten unieke (of niet vaak voorkomende) elementen 
het multidisciplinaire karakter: projecten vragen de inzet van meerdere deskundigen; 
medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen werken samen om een 
gemeenschappelijk resultaat te bereiken 
projecten brengen risico en onzekerheid met zich mee: ze zijn nieuw en er is onzekerheid 
of het resultaat zal worden gehaald 

13 Wijnen, G.(1996) . Programmamanagement, doelgerichte aanpak van complexe vraagstukken. Deventer 

14 Wijnen, G. (1992). Projectmatig werken, Utrecht 

15 Gevers, Zijlstra (1995), Praktisch projectmanagement: handleiding bij het voorbereiden, realiseren en beheersen 
van projecten. Schoonhoven Academic Service 
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De eigenschappen die in de literatuur aan een project warden toegekend komen grotendeels 
overeen met de eigenschappen van het proces van het opstellen en implementeren van een 
programma voar woningen boven winkels in een binnenstad. Zo is elke stad anders en dus 
zal oak het te doarlopen proces telkens unieke elementen bevatten. Net zo zeer is er bij de 
start onzekerheid over het uiteindelijke resultaat omdat het een nieuw proces is dat 
bovendien in verschillende situaties anders uit kan pakken. Hiervoor is het afhankelijk van 
vele actoren. Vandaar oak dat het opstellen en implementeren van programma's voar 'wonen 
boven winkels' een multidisciplinair karakter heeft. 
Vanuit deze korte inleiding in projecten wordt er nu verder gekeken naar het projectmatig 
werken. Dit om te komen tot uitgangspunten om op zoek te gaan naar de succes- en 
faalfactoren in de praktijk. 

Projectmatig werken is opgedeeld in vijf met elkaar verweven processen te weten: faseren, 
beheersen, beslissen, afstemmen en samenwerken16 die gezamenlijk voar het projectresultaat 
zorgen. De vijf processen warden hieronder toegelicht. 

Faseren: 
De inhoudelijke activiteiten van projecten warden gefaseerd om het projectresultaat te 
bereiken. Projecten warden daarvoar opgedeeld in de volgende fasen: 

Initiatieffase(het idee): overeenstemming bereiken over het projectresultaat. 
Definitiefase (wat): het opstellen van een concreet en compleet eisenpakket van het 
beoogde projectresultaat. 
Ontwerpfase (hoe): akkoord bereiken over de oplossing van het projectresultaat. 
Voorbereidingsfase (hoe te maken): verkrijgen van een exacte beschrijving van het te 
realiseren projectresultaat, zodat de uitvoering soepel kan verlopen 
Realisatiefase (maken): het realiseren van het afgesproken projectresultaat. 
Beheer (in stand houden): instemming krijgen over aanpassingen in het gebruik, beheer 
en onderhoud van het projectresultaat. 

Initiatief 

idee 
projectopdracht 
probleemstelling 

Definitie On twerp 

wat te doen 
inventarisatie • 

hoe te doen 
oplossingen 
testen van eisen 

risico's 
deelprojecten 

Voorbereiding Rea/isatie 

hoe te mal<en • doen 
oplevering contracteren 

trainen 
inl<open 

Rguur 3.3 Faseren (eigen weergave diverse bronnen oa. www.tg.nf) 

16 Bos, J (1998), Projectmatig creeren, Schiedam 
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Beheersen 
Projectmanagement betreft ook het beheersen van verschillende aspecten binnen de fasen 
van het project. Er zijn vijf beheersmatige aspecten17 te onderscheiden die gedurende het 
project worden bewaakt: 

Geld: Gedurende het project moet duidelijk zijn welke kosten ( en opbrengsten) al 
gemaakt zijn en welke kosten er nog gemaakt gaan worden. Dit hangt samen met het 
tijdsaspect van het project 
Organisatie: een projectleider zal het project organiseren, dat wil zeggen er voor zorgen 
dat de betrokkenen weten welke rol ze spelen, hoe de besluitvormingsprocessen 
verlopen, het bewaken van de besluitvormingsprocessen en de algemene 
managementtaken. 
Tijd: een projectleider beheerst het tijdsaspect met behulp van het opstellen en het 
bewaken van een gedegen planning 
Informatie: zowel projectmedewerkers als andere betrokkenen moeten op de hoogte zijn 
van belangrijke informatie. De projectdocumentatie moet toegankelijk zijn voor 
medewerkers 
Kwaliteit: de projectproducten en resultaten moeten voldoen aan de vooraf gestelde 
kwaliteitsniveaus. Voor fysieke producten is dit eenvoudig meetbaar, voor overige 
producten zal men de kwaliteit anders moeten vastleggen. 

Beslissen 
Bij iedere fase hoort een beslisdocument met de uitkomsten van zowel inhoudelijke als 
beheersactiviteiten. Met een goedgekeurd beslisdocument wordt de voorafgaande fase 
formeel afgesloten . De projectmatige aanpak heeft daardoor een sterk sequentieel karakter, 
het einde van elke fase is het uitgangspunt voor de volgende fase. In de volgende figuur 
wordt dit weergegeven. 

De projectresu ltaatbeschrijving 

De beschrijving van de 
inhoudelijke activiteiten 

/-r---,---,.--,-'. 

Beheersplannen 

=:J Gedetailleerd voor de 
eerstkomende fase ---i Globaler voor volgende fasen 

Voor/door wie (organisatie) 

Op basis waarvan (informatie) 

Hoe goed (kwaliteit) 

Hoe rendabel (geld) 

Wanneer (tijd) 

Figuur 3.4. Beslissen (www.twijnstragudde.nf) 

Afstemmen en samenwerken 
Naast faseren, beslissen en beheersen zijn er ook nog de aspecten afstemmen en 
samenwerken. Het project moet voortdurend afgestemd worden op de omgeving; het 
projectresultaat moet immers uiteindelijk in die omgeving kunnen functioneren. 
Samenwerken is van belang omdat een project zelden een eenmansklus is, het gaat hierbij 
om de aanwezige cultuur en het type mensen. 
Uit onderzoek is gebleken18 dat in maar liefst 33% van de gevallen waarin een project is 
mislukt, de oorzaak gezocht moet worden in de organisatie/management. 

17 Wijnen, G. (1992). Projectmatig werken, Utrecht 

18 Bos, J (1998), Projectmatig creeren, Schiedam 
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3.2.2 Programmamanagement 
De tweec:le managementmethode die wordt behandeld is programmamanagement. Wat wordt 
in de theorie verstaan onder een programma? Een programma19 bestaat uit een groot aantal 
projecten. Projecten die na elkaar plaatsvinden maar ook projecten die tegelijkertijd lopen. 
Een programma kan gezien worden als een paraplu waaronder projecten maar ook allerlei 
samenhangende activiteiten in een groter geheel worden geplaatst. 

Programma 

[ Project A H Project B H Project C ] 

Figuur 3.5. Een programma 

Programma's zijn volgens Wijnen20 niet eenvoudigweg aan te pakken als (grote) projecten, 
omdat: 

een programma gericht is op het bereiken van doelstellingen en een project gericht is op 
een resultaat 
een programma meerdere projecten en daarmee samenhangende improvisaties en 
routinewerkzaamheden bevat 
de fasering van een project bedoeld is om, na elke fase, een telkens nauwkeuriger beeld 
te krijgen van het in de realisatiefase te bereiken resultaat, terwijl de stadia van een 
programma er 'slechts' toe dienen om over het formele starten en stoppen van het 
programma te beslissen. 

Hoewel programma's en programmamanagement een nog niet zo heel lange geschiedenis 
hebben, zijn er toch al een aantal auteurs die deze onderwerpen onder de loep hebben 
genomen. In de literatuur is een aantal verschillende definities van een programma te vinden. 
Een van de eersten die een definitie van het begrip programma heeft gegeven was Ferns21

: 

':4 programme is a group of related projects that are managed in a coordinated way to gain 
benefits that would not be possible were the projects to be managed independently. " 
Een belangrijk onderdeel van deze definitie is dat er een meerwaarde ontstaat die niet zou 
zijn ontstaan als alle projecten onafhankelijk van elkaar zouden zijn gemanaged 

Een programma wordt door Wijnen en van der Tak22 als volgt gedefinieerd: 
''een programma is een uniek en tijdelijk complex van inspanningen(waaronder projecten) dat 
met beperkte middelen die doe/gericht moeten warden uitgevoerd maar waarvan het einde 
nog onvoorspelbaar is. De inspanningen die in een programma thuis kunnen horen bestaan 
uit zowel routines als improvisaties maar zeker ook uit ( een groat aantal) projecten. " 

Een programma is subjectief, programma's betekenen verschillende dingen voor verschillende 
partijen in verschillende omstandigheden. Een gebouw kan een project zijn voor een 
ontwikkelaar, terwijl het voor de gemeente onderdeel is van een groter 
herontwikkelingsprogramma. Een programma is meestal groter en belangrijker dan een 
project. Programma's worden nogal eens niet als zodanig (h)erkend en als gevolg daarvan 
niet op de juiste wijze aangepakt. 

19 Wijnen, G. (1994) Programmamanagement, Deventer Kluwer 
20 Wijnen, G. (1994) Programmamanagement, Deventer Kluwer 
21 Fems, D.C., (1991)'Developments in programme management', Intemational Journal of Project Management, Vol. 
9 No. 3 augustus 1991 
22 Wijnen, Tak, van der, (2002) Programma-management: Sturen op samenhang. Deventer Kluwer 
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Het managen van een programma wordt programmamanagement genoemd en deze 
programma aanpak bestaat uit drie kernprocessen te weten: programmeren, besturen, 
autoriseren, en daarnaast uit de twee processen afstemmen en samenwerken. Deze 
processen warden hieronder toegelicht. 

Programmeren 
Programmeren is het specificeren van doelen en de daarop gerichte inspanningen. De 
kernactiviteit van programmeren is het verrichten van de inhoudelijke inspanningen tijdens 
drie stadia van een programma23

: opbouwstadium, effectueringstadium en afbouwstadium. 
In figuur 3.6 is deze levensloop van een programma weergegeven. 

In het opbouwstadium is de centrale doelstelling om te komen tot een door iedereen 
geaccepteerd programma met alles wat daarbij hoort, vastgelegd in een programmaplan. 
In dit stadium bestaat ergens of bij iemand de behoefte aan of de noodzaak tot een grate 
inspanning. Voor een dergelijk initiatief zal voldoende draagvlak en macht gemobiliseerd 
moeten warden. Zadra het eerste programmaplan beschikbaar is, kan het volgende stadium 
beginnen. 

Het volgende stadium is het effectueringstadium. In het begin van dit stadium zal het eerste 
programmaplan zeker een aantal keren warden herzien. Verder in dit stadium zal de 
frequentie van deze aanpassingen afnemen. Gedurende het effectueringstadium groeit het 
programma; het aantal projecten en andere activiteiten neemt toe evenals de investeringen. 
De uitkomsten van deze activiteiten en projecten leveren nieuwe inzichten op. Deze 
uitkomsten kunnen dan weer leiden tot nieuwe projecten en activiteiten. Voordat deze 
warden opgenomen in een geactualiseerd programmc;iplan zullen deze getoetst warden aan 
de doelstellingen van het programma. 
Een belangrijke vraag die in dit stadium aan de orde zal komen is die van eventuele 
verlenging van het programma. In bepaalde omstandigheden kan de situatie hierom vragen. 
Oak kan het oorspronkelijke programma warden aangepast: bestaande doelen verhoogd 
warden of extra doelstellingen warden toegevoegd. Dit zal dan leiden tot verlenging van het 
programma. Uiteindelijk komt in dit stadium een keer de vraag of het programma moet 
warden beeindigd. Het einde van programma's is niet eenvoudig te bepalen, en zeer zeker 
niet vooraf. Maar uit de definitie blijkt ook dat een programma wel eindig is. Dat een 
programma niet meer nodig is kan blijken uit het feit dat de meeste programma
inspanningen kunnen warden ondergebracht in een permanente organisatie, doordat er 
steeds minder vraag is naar de producten en diensten van het programma, of doordat de 
doelen behaald zijn. Een andere mogelijkheid is dat bij het begin van het programma expliciet 
is afgesproken dat het programma een beperkt aantal jaren zou duren. 
Wanneer het besluit is genomen dat het programma moet warden beeindigd, dan begint het 
derde en laatste stadium. 

Zadra beslist is dat de speciale programma-inspanning niet meer nodig is begint het 
afbouwstadium. In het afbouwstadium zijn er drie mogelijkheden: stoppen, splitsen of 
overdragen. Stoppen houdt in dater gewerkt moet warden aan een zorgvuldige afwikkeling 
van inspanningen die nag moeten warden uitgevoerd. Als een programma wordt gesplitst, 
moeten de nieuwe programma's parallel aan de afbouw van het bestaande programma 
warden opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat uit een programma een aantal nieuwe 
programma's ontstaan met elk hun eigen levensloop. Als derde mogelijkheid is er het 
overdragen waarbij de programmaresultaten en de resterende inspanningen warden 
overgedragen aan de daartoe aangewezen actoren. Het programma kan bijvoorbeeld volledig 
aan een permanente organisatie warden overgedragen. Het programma is dan ten einde 
gekomen, en de resterende activiteiten en projecten warden dan via en met hulp van de 
permanente organisatie uitgevoerd. 

23 Wijnen, G. (1994) Programmamanagement, Deventer Kluwer 
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Figuur 3.6: Levensloop programma (www.twijnstragudde.nl) 

Besturen 
Het proces besturen betekent plannen opstellen, besturingscriteria formuleren en deze 
criteria bewaken. Besturen is niet het uitvoeren van inhoudelijke inspanningen, maar het 
mogelijk maken dat dit werk kan en zal plaatsvinden. In een programma warden er 
verschillende activiteiten tegelijkertijd verricht, dat betekent dat een programma manager 
deze verschillende activiteiten ten opzichte van elkaar moet kunnen vergelijken. De 
besturingscriteria die daarbij kunnen ondersteunen zijn de volgende: 

tempo 
het tempo is het tijdsbestek waarin doelen van het programma nagestreefd warden met een 
hoog realiteitsgehalte en tijdige beschikbaarheid van capaciteitsbronnen en van financiele 
middelen. 

haalbaarheid 
de haalbaarheid is gebaseerd op informatie over de aanwezigheid van voldoende politiek 
draagvlak voor de doelen, de aanwezigheid van eventuele externe bedreigingen, de 
aanwezigheid van interne bedreigingen, de financiele haalbaarheid en de technologische 
haalbaarheid. 

efficientie 
de efficientie is gebaseerd op informatie omtrent de financiele waardering van de effecten, 
het realiteitsgehalte van die waardering, het kostenniveau van de middelen en de 
toegevoegde waarde van de inspanningen. 

nexibiliteit 
de flexibiliteit is het gemak waarmee bestuurlijke inspanningen geleverd warden om de 
afgesproken effecten te veranderen (toevoegen, elimineren, verhogen, verlagen) en de 
beschikbare middelen te realiseren. 

doe/gerichtheid 
doelgerichtheid is de mate waarin de afgesproken effecten (direct of indirect) een bijdrage 
leveren aan de programmadoelen en het verbruik of gebruik van middelen bijdragen aan de 
inspanningen en hun uitkomsten. 
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Figuur 3. 7. Besturingscriteria (www.twijnstragudde.nf) 

Autoriseren 
Autoriseren gaat over het formeel goedkeuren en w11z1gen van programmaplannen waarin 
afspraken zijn vastgelegd, door iemand die daartoe bevoegd is. Bij het autoriseren is de 
kernvraag: wie neemt belangrijke beslissingen? Het handelt over de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden alsmede zeggenschap en invloed. 

Afstemmen 
Afstemmen is het monitoren en anticiperen op de interne en externe omgeving(invloeden), 
zoals bestuurlijke, ambtelijke, maatschappelijke, politieke, financiele, technische, juridische 
ontwikkelingen. 

Samenwerken 
Samenwerken omvat het faciliteren van de werksfeer, door het goed opzetten van de 
organisatie, en het zorgen voor samenwerkingscondities door duidelijke afspraken te maken. 
Samenwerken neemt een belangrijke plaats in gedurende het hele traject. In alle stadia is 
een goede samenwerking van belang.In het begin is het belangrijk om Oberhaupt een start te 
kunnen maken, en later is het nodig om de activiteiten tot een goed einde te brengen 
waartoe gezamenlijk besloten is. 
Elk van de 5 processen draagt bij aan enerzijds de steeds dichterbij komende doelen, en 
anderzijds een goede samenwerking. 
De volgende figuur geeft een goed beeld van de processen die spelen in het 
programmamanagement. 

~ 

\ 
Opbouw '1 I... 

( 
Afbouw 
stadium 

~ 

shdaum) O Progr.11nme1en • Bestvr111n • AtJt011:>1111en 

Figuur 3.8 processen programmamanagement (www.twijnstragudde.n) 
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3.3 Managementmethodes en 'wonen boven winkels' 

Na een algemene beschouwing van de twee managementmethodes in de voorgaande 
paragrafen is het zaak te kijken wat deze methodes bij het sturen van het proces van 'wonen 
boven winkels' zouden inhouden. Dit biedt een aantal uitgangspunten van waaruit in het 
volgende hoofdstuk een kader opgesteld kan worden. 

Projectmanagement: 
Hier worden de processen besproken van projectmanagement en de invulling die voor 'wonen 
boven winkels' daaraan gegeven kan worden. Als eerste komt het faseren van het proces aan 
de orde. De initiatieffase zal bij het 'wonen boven winkels' bestaan uit het mensen bekend 
maken met het begrip 'wonen boven winkels' en de noodzaak daarvan. Vervolgens moeten 
de actoren bereid gevonden worden medewerking te verlenen aan het project. 
Wanneer dit draagvlak er is wordt er in de definitiefase en de ontwerpfase gekeken wat het 
eindresultaat moet worden en wat daarvoor moet worden ondernomen om het te bereiken. 
Hiervoor kan het nodig zijn om verschillende onderzoeken uit te voeren zoals een 
inventarisatie naar de leegstand om een beeld te kunnen krijgen wat een reele doelstelling 
kan zijn. In het geval van plannen voor 'wonen boven winkels' voor een hele binnenstad zal 
het in de voorbereidingsfase niet mogelijk zijn om een heel exacte beschrijving van het 
projectresultaat te verkrijgen omdat er meer naar een doel gewerkt wordt dan naar een 
concreet resultaat. In de realisatiefase worden de activiteiten uitgevoerd die in de 
ontwerpfase zijn opgesteld om de uiteindelijke doelstelling te kunnen verwezenlijken. Bij de 
beheerfase kan men denken aan het beheer van de gerealiseerde woningen. 

Bij het proces beheersen moeten de aspecten, tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie 
beheerst worden. Dit proces loopt van de start van een project tot het einde. Voor 'wonen 
boven winkels' betekent dit dat de uitvoering van de plannen wordt gecontroleerd op tijd, dus 
of alles volgens de opgestelde planning verloopt. Daarnaast is het van belang dat er in de 
uitvoering niet van het budget wordt afgeweken, of wanneer dat wel noodzakelijk is dat het 
verantwoord gebeurd. De vooraf aangegeven kwaliteit van het eindresultaat moet natuurlijk 
wel gewaarborgd blijven. Alie betrokkenen in het proces moeten op de hoogte zijn van 
belangrijke informatie. De informatiestroom moet dus zo beheerst worden dat de 
projectdocumentatie voor iedereen toegankelijk is. Hierbij is het belangrijk dat de 
betrokkenen hun rol weten en op welke wijze de besluitvorming is geregeld. Bij 'wonen boven 
winkels' kan dat betekenen dat bij de bedrijfsmatige aanpak in een vennootschap de rechten 
en plichten van de partners in een contract staan omschreven. Bij de individuele, 
subsidiegerichte aanpak zal dat de verhouding zijn tussen de gemeente en de eigenaar van 
het pand. 
Bij het opstellen en implementeren van programma's voor 'wonen boven winkels' zijn 
verschillende partijen betrokken. Een goede samenwerking is dan van groot belang voor het 
uiteindelijke resultaat. Voorafgaand aan de daadwerkelijke samenwerking moeten de 
verschillende partijen het met elkaar eens zijn over het te behalen resultaat. Vervolgens is er 
bij de uitvoering van de gemaakte plannen ook sprake van samenwerking en communicatie. 

Programmamanagement: 
Zoals bij de uitleg van programmamanagement al is gebleken wordt er een aantal processen 
onderscheiden. Hier zal elk proces besproken worden in het licht van 'wonen boven winkels'. 
Bij programmeren worden de doelen gespecificeerd en de daarop gerichte inspanningen voor 
de drie stadia voor het programma. Het opbouwstadium is te vergelijken met de eerste drie 
fases van projectmanagement. Hierin wordt het initiatief genomen tot 'wonen boven winkels' 
en moet hiervoor draagvlak worden gevonden bij de verschillende partijen. Vervolgens kan 
dan in overleg de doelstelling worden bepaald en de te ondernemen activiteiten. Vervolgens 
worden dan in het effectueringstadium deze activiteiten uitgevoerd en kunnen de plannen 
bijgesteld worden naar gelang dat nodig blijkt. 
In een programma kunnen er activiteiten tegelijkertijd plaats vinden, om een goede afweging 
te kunnen maken zijn er een aantal besti.Jringscriteria. Activiteiten worden beoordeeld op 
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tempo. Dit is het tijdsbestek waarin doelen van het programma nagestreefd worden. Hiervoor 
kijkt men naar de planning van de verschillende projecten voor 'wonen boven winkels'. Ook 
de haalbaarheid is een aspect, zo zal men kijken of er draagvlak is voor 'wonen boven 
winkels' en of het financieel en technisch haalbaar is om woningen boven de winkel te 
realiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar de efficientie en de doelgerichtheid van projecten 
binnen het programma. 
Programmaplannen moeten worden opgesteld, maar uiteindelijk ook formeel goedgekeurd 
door iemand die daarvoor bevoegd is. Hiervoor moeten door de betrokkenen duidelijke 
afspraken worden gemaakt. 
Een programma bestaat uit verschillende projecten, net als bij projectmanagement moeten 
deze worden afgestemd op de omgeving. Samenwerking is bij programmanagement net als 
bij projecten belangrijk, en misschien wel belangrijker omdat er naast samenwerking binnen 
de projecten ook tussen de projecten samenhang bestaat. 

De processen die onderscheiden worden bij project- en programmamanagement hebben qua 
inhoud grote overeenkomst. Bijvoorbeeld de fasering, ondanks de verschillende faseringen 
van de managementmethodes kan er toch overeenkomsten worden gezien. Als eerste zijn er 
de fases om te komen met een initiatief, hiervoor medestanders te vinden en dit verder uit te 
werken in plannen. Daarna worden deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd. 
Daarnaast neemt bij beide methodes samenwerking een belangrijke plaats in gedurende het 
hele traject. Vanuit de verschillende processen zal er speciale aandacht moeten zijn voor de 
organisatie en samenwerking. Gebleken is dat maar liefst in 33 % van mislukte projecten de 
oorzaak gezocht moet worden in de organisatie en management 
Belangrijke uitgangspunten voor het kader zijn de faseringen van het proces. Met behulp van 
het kader moet het proces goed in beeld gebracht kunnen worden en moet daarom een 
logische indeling hebben. Deze indeling kan dan gebaseerd worden op de theorie uit dit 
hoofdstuk. Een ander uitgangspunt wat zeker niet mag ontbreken is de communicatie en 
samenwerking. Er is al aangegeven dat het hierin vaak fout gaat, en dit uitgangspunt mag 
dus in het kader om de succes- en faalfactoren in kaart te brengen niet ontbreken. 

3.4 Resume 

In dit hoofdstuk zijn twee managementmethodes uitgewerkt die worden gebruikt bij het 
aansturen van processen. Beide methodes, programma- en projectmanagement zijn op het 
proces voor 'wonen boven winkels' geprojecteerd. Hieruit zijn een aantal uitgangspunten naar 
voren gekomen die in het volgende hoofdstuk gebruikt worden om een kader op te stellen. 
In dit kader moeten de belangrijkste uitgangspunten meegenomen worden. In de eerste 
plaats is dit de fasering, de eerste fase waarin het initiatief wordt genomen en vervolgens de 
uitvoering van de gemaakte plannen. En de samenwerking en communicatie die gedurende 
het hele traject van 'wonen boven winkels' een rol spelen. Dit kader kan helpen bij het vinden 
van een antwoord op de onderzoeksvraag wat betreft de succes- en faalfactoren voor de 
realisatie van 'wonen boven winkels' in binnensteden. 
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4 Onderzoekskader 
succes- en faalfactoren 'wonen boven winkels' 

4.1 Inleiding 
Het proces voor het initieren en uitvoeren van 'wonen boven winkels' in een binnenstad is, 
zoals in hoofdstuk 2 is gebleken, complex door de vele betrokken actoren en de vele 
verschillende omstandigheden. Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de 
probleemstelling van dit onderzoek moet er een duidelijk beeld verkregen worden van de 
succes- en faalfactoren bij het opstellen en implementeren van een programma voor 'wonen 
boven winkels'. 
In dit hoofdstuk wordt als eerste het kader uitgewerkt waarlangs de verschillende steden 
worden onderzocht. Dit kader wordt gebruikt om de situatie in de verschillende steden te 
beschrijven en te analyseren om uiteindelijk tot een antwoord te komen op de 
probleemstelling van dit onderzoek. 

4.2 Kader 
Om een beeld te krijgen van de situatie in verschillende steden moet er een duidelijk kader 
zijn waarlangs het 'wonen boven winkels' in kaart gebracht kan worden en de succes- en 
faalfactoren worden benoemd. Om aan dit kader de juiste invulling te geven zijn er 
gesprekken gevoerd met betrokkenen bij het 'wonen boven winkels' en is er in de 
documentatie24 die beschikbaar is over 'wonen boven winkels' gezocht naar factoren voor het 
kader om het 'wonen boven winkels' in kaart te brengen. Uit beide bronnen zijn twee 
factoren naar voren gekomen welke van belang zijn, te weten de uitgangssituatie en het 
proces. 

de uitgangssituatie; het draagvlak onder actoren, de locatie eigenschappen en de 
marktomstandigheden 
het proces; de voorbereiding, opstellen en uitvoering van de plannen 

Deze twee factoren vormen de basis voor het raamwerk dat ten grondslag ligt aan het 
onderzoek dat uitgevoerd gaat worden. In de volgende paragrafen zullen de uitgangssituatie 
en het proces, op basis van de literatuur en de praktijkervaringen, nader worden 
gespecificeerd. 

Uitgangssituatie PROCES > --
- Draagvlak actoren - Beleidsvoorbereiding 
- Locatie eigenschappen - Beleidsuitvoering 
- Marktomstandigheden - Communicatie/samenwerking 

Figuur 4.1 Weergave traject 'wonen boven winkels' 

24 VROM (2005) Wonen boven winkels, praktijkervaringen in Nederland 
Gemeente Utrecht ( 2005) Evaluatierapport 'Wonen boven winkels Utrecht' 
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4.2.1 Uitgangssituatie 
De eerste factor uit het grove raamwerk die wordt gespecificeerd is de uitgangssituatie. Deze 
uitgangssituatie is de omgeving waarin de plannen moeten worden opgesteld en uitgevoerd. 
Een gedeelte van het uiteindelijke succes van 'wonen boven winkels' schuilt niet zozeer in de 
manier waarop het 'wonen boven winkels' vraagstuk is aangepakt, maar is afhankelijk van de 
aanwezige uitgangssituatie. Wanneer er sprake is van een gunstige uitgangssituatie zal in 
eerste instantie ook zonder al te veel moeite 'wonen boven winkels' een succes kunnen 
worden. 
Deze omgeving kan bestaan uit het ondervonden draagvlak bij verschillende betrokken 
actoren, maar ook het aantal beschikbare objecten en hun fysieke staat. Daarnaast speelt 
ook de vraag naar woningen in de binnenstad een rol. Het betreft hier de situatie zoals deze 
bij de start van 'wonen boven winkels' aanwezig is welke bij voorbaat al van invloed kan zijn 
op het succes. In het proces is het de kunst om een zodanig beleid op te stellen dat gebruik 
maakt van de sterke punten die aanwezig zijn, en oplossingen biedt voor de minder sterke 
punten in de uitgangssituatie. 

Draagvlak onder actoren 
Zonder voldoende draagvlak bij de verschillende partijen is het bijna niet mogelijk om 'wonen 
boven winkels' te realiseren. In de uitgangssituatie is sprake van een bepaalde mate van 
draagvlak voor 'wonen boven winkels'. Dit kan zowel politiek draagvlak zijn, als wel draagvlak 
onder de eigenaren en gebruikers van betrokken panden. Uit gesprekken met betrokkenen 
blijkt dat draagvlak vaak een belangrijke oorzaak is voor het wel of niet slagen van 'wonen 
boven winkels' in een binnenstad. 
Zonder voldoende draagvlak onder eigenaren, en dus geen medewerking van deze actoren is 
het bijna onmogelijk om 'wonen boven winkels' te realiseren. Vaak zijn lokale eigenaren door 
een bepaalde betrokkenheid bij de eigen binnenstad eerder bereid mee te werken dan 
wanneer het grote landelijke partijen betreft die eigenaar zijn van de betreffende objecten. 
Anderzijds werkt deze betrokkenheid van lokale eigenaren soms tegen, omdat er een speciale 
binding is met het object en men daardoor terughoudend is met bijvoorbeeld het overdragen 
van het eigendom. 
Het aanwezige draagvlak heeft dus invloed op het uiteindelijke succes van 'wonen boven 
winkels'. 

Locatie eigenschappen 
Naast het draagvlak spelen ook de eigenschappen van de locatie, de stad en omgeving, een 
rol. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van 'wonen boven winkels' is dat er 
voldoende objecten beschikbaar zijn om woningen boven winkels in te kunnen realiseren. 
Bovendien zijn de fysieke eigenschappen van deze beschikbare objecten van belang. Niet elk 
object is zondermeer geschikt om woningen te realiseren. Bepaalde eigenschappen (moeilijke 
toegankelijkheid en monumentenstatus) kunnen leiden tot financiele en/of technische 
problemen bij de realisatie. Deze eigenschappen zijn van belang omdat hierop moet worden 
ingespeeld bij het opstellen van een programma en beleid om dit uit te voeren. 

Marktomstandigheden 
Ook de vraag naar woningen in de binnenstad is een eigenschap die van invloed kan zijn op 
het succes van 'wonen boven winkels'. Een grote vraag naar deze woningen heeft een 
positieve invloed op de prijs, waardoor het voor eigenaren interessant wordt om te investeren 
in het realiseren van woningen op de leegstaande etages. Er kan sprake zijn van 
verschillende doelgroepen, van bijvoorbeeld studenten, starters tot tweeverdieners en 
senioren. Deze hebben elk hun eigen eisen wat betreft de woning en hebben verschillende 
bedragen te besteden. Uit het evaluatieonderzoek 'wonen boven winkels Utrecht'25 blijkt dat 
er in Utrecht gedurende een periode een geringe vraag naar woningen in de binnenstad was. 
Hierdoor was het niet rendabel om dure aanpassingen uit te voeren. Dit effect werkt door in 
het succes van 'wonen boven winkels' omdat de productie stagneerde. 

25 Gemeente Utrecht ( 2005) Evaluatierapport 'Wonen boven winkels Utrecht' 
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4.2.2 Proces 
Vanuit de uitgangssituatie wordt er in het proces gewerkt aan 'wonen boven winkels' in de 
binnenstad. Naast de succes- en faalfactoren die onder te brengen zijn in de uitgangssituatie, 
zullen oak in dit proces factoren te noemen zijn. Dit alles begint al bij het vooronderzoek en 
het opstellen van plannen voor het realiseren van woningen boven winkels. Daarnaast spelen 
de financiele middelen en de kennis van de actoren een rol in het proces, als oak de 
communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

Op basis van ervaringen uit de praktijk en beschikbare literatuur is gezocht naar de juiste 
indeling van het proces die als leidraad kan dienen bij de analyse van de verschillende 
steden. In dit onderzoek wordt gewerkt met de volgende indeling van het proces: 

beleidsvoorbereiding, 
uitvoering, 
communicatie/samenwerking. 

Deze indeling is opgesteld aan de hand van indelingen zoals deze gebruikelijk zijn bij de 
manieren van processturing uit hoofdstuk 3 en de indeling zoals deze in de praktijk van 
'wonen boven winkels' gebruikelijk is. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een proces in te delen. Uit een interview met de heer 
Steffens van acquiReal blijkt dat het totale traject van 'wonen boven winkels' op hoofdlijnen 
in te delen is in een drietal stappen: 

Verkenning en haalbaarheid. In de verkenning en haalbaarheidsfase warden de 
mogelijkheden voor 'wonen boven winkels' in de binnenstad ge"inventariseerd en 
wordt de doelstelling opgesteld met de daarbij behorende activiteiten. 
Acquisitiefase. In de acquisitiefase warden de panden verworven en warden de 
overige werkzaamheden opgestart die nodig zijn. 
Bouwfase. De bouwfase is dan het daadwerkelijk realiseren van de woningen boven 
de winkels. 

In deze indeling is duidelijk een splitsing te zien tussen de voorbereiding en de uitvoering. In 
de verkenning en haalbaarheidsfase wordt al het voorbereidende werk gedaan op basis 
waarvan de uitvoering van de plannen kan starten. Deze uitvoering start bij het verwerven 
van de panden in de acquisitiefase en wordt gevolg door het daadwerkelijke bouwen in de 
bouwfase. 
In veel literatuur, zoals evaluaties26 en projectbeschrijvingen, wordt melding gemaakt dat veel 
tijd en energie gaat zitten in de communicatie en samenwerking met de verschillende actoren 
in het veld. 

In het vorige hoofdstuk zijn twee managementmethodes behandeld, met ieder hun eigen 
indeling van het proces. Voor projectmanagement was er de volgende indeling: 

Initiatieffase, waarin het initiatief wordt genomen. 
Definitiefase, waarin het eindresultaat wordt omschreven. 
Ontwerpfase, waarin de activiteiten die uitgevoerd moeten warden, gepland warden. 
Realisatiefase, waarin de verschillende geplande activiteiten warden uitgevoerd. 
Beheerfase, waarin het uiteindelijke resultaat wordt beheerd. 

In de eerste twee fasen wordt het voorbereidende werk gedaan. Er wordt onderzoek 
gepleegd en plannen opgesteld. De daadwerkelijke uitvoering van die plannen vind plaats in 
de laatste drie fasen. 

26 Gemeente Utrecht ( 2005) Evaluatierapport 'Wonen boven winkels Utrecht' 
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Voor programmamanagement is er de indeling in: 
Opbouw, waarin het initiatief wordt genomen, en plannen warden gemaakt 
Effectuering/ waarin de plannen warden uitgevoerd en bijgesteld 
Afbouw, waarin de afronding van het programma plaats vindt 

Voor programmamanagement kent men zoals in hoofdstuk drie is gebleken een grovere 
indeling in fasen. Maar ook hier gebruikt men een indeling die voorbereiding en uitvoering 
scheidt. 

Lijken deze drie indelingen in eerste instantie veel van elkaar te verschillen, bij een nadere 
beschouwing blijkt dit mee te vallen. Op basis van de activiteiten die plaats vinden in de 
verschillende fases en de scope van het onderzoek, het opstellen en implementeren van 
programma's, kan er een tweedeling gemaakt warden in het proces van 'wonen boven 
winkels'. In de eerste plaats de beleidsvoorbereiding en in de tweede plaats de uitvoering. 
Een ander belangrijk onderdeel binnen het proces is de samenwerking en communicatie. Dit 
vindt plaats gedurende alle fases en kan veel invloed hebben. In het vorige hoofdstuk is 
gebleken dat de theorie over managementmethodes bij de processen dit expliciet noemt. 
Daarnaast is duidelijk geworden dat organisatie een belangrijke factor is voor het mislukken 
van projecten. Daarom is samenwerking en communicatie het derde onderdeel van de 
indeling van het proces zoals deze in dit kader wordt gebruikt. 

In het verdere verloop van deze paragraaf worden de drie onderdelen van het proces verder 
uitgewerkt. Naast de processen vanuit de managementmethodes die plaats kunnen vinden, 
worden voorbeelden van de activiteiten voor het opstellen en implementeren van 
programma's voor 'wonen boven winkels' genoemd. 

Beleidsvoorbereiding 
Het eerste onderdeel in het proces van 'wonen boven winkels' is de beleidsvoorbereiding. In 
deze fase in het proces spelen zich voornamelijk de processen faseren en programmeren van 
respectievelijk project- en programmamanagement. Programmeren is volgens Wijnen27 'het 
specificeren van doe/en en de daarop gerichte inspanningen voor een programma~ Bij 
projectmanagement wordt bij het faseren het project in fasen verdeeld en warden de daarbij 
horende activiteiten omschreven. 
Voor 'wonen boven winkels' houdt dit in dat er na een onderzoeksfase waarin 
vooronderzoeken worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld beschikbaarheid etages en bereidheid 
van actoren, de doelstellingen worden omschreven. Wanneer de doelstellingen bekend zijn, 
kunnen er plannen worden gemaakt op welke wijze het zal worden aangepakt 
(organisatorisch, financieel, jllridisch) en wie daarbij verantwoordelijk is. Hierbij zal rekening 
gehouden moeten worden met de uitgangssituatie zoals die in de betreffende binnenstad 
aanwezig is. 
Succes begint bij een goede voorbereiding, de beleidsvoorbereiding zal dan ook voor 'wonen 
boven winkels' een aantal belangrijke succesfactoren in zich hebben. 

27 Wijnen, G. (1994) Programmamanagement, Deventer Kluwer 

Technische Universiteit Eindhoven -34 



Wonen boven winkels 

Uitvoering 
Het volgende onderdeel in het proces is de fase waarin het beleid geeffectueerd moet 
worden. In de literatuur over managementmethodes wordt hierbij gesproken over de 
processen 'beheersen' en 'beslissen' bij projectmanagement en 'besturen' en 'autoriseren' bij 
programmamanagement. 
De uitvoering van de plannen zoals die zijn opgesteld moet beheerst worden, bijvoorbeeld op 
tijd, geld en kwaliteit. Maar ook de organisatie speelt hier een rol. Het moet duidelijk zijn wie 
bepaalde beslissingen mag of moet nemen. Bij besturen worden de verschillende activiteiten 
beoordeeld op tempo, haalbaarheid, efficientie, flexibiliteit en doelgerichtheid zoals in 
hoofdstuk 3 duidelijk is geworden. 
Eenmaal opgestelde plannen kunnen in de loop van het traject blijken niet helemaal te 
voldoen door bijvoorbeeld veranderende omstandigheden of onvoorziene zaken. Plannen 
zullen daarom tijdens de uitvoering moeten worden afgestemd. Afstemmen is het monitoren 
en anticiperen op de interne en externe omgeving(invloeden), zoals bestuurlijke, ambtelijke, 
maatschappelijke, politieke, financiele, technische, juridische ontwikkelingen. De plannen voor 
'wonen boven winkels' moeten voortdurend worden afgestemd op de omgeving omdat het 
uiteindelijke resultaat ook in deze omgeving moet functioneren. 
Voor 'wonen boven winkels' zal dit betekenen dat het tussentijds geevalueerd moet worden, 
om op basis van die gegevens eventueel de plannen bij te sturen. 

Communicatie/ samenwerking 
Tijdens het gehele proces, van het eerste initiatief, via het effectueren van de 
beleidsvoorbereiding tot het einde van de activiteiten voor 'wonen boven winkels' wordt er 
gecommuniceerd en samengewerkt tussen de verschillende betrokken actoren. In de 
literatuur over project- en programmamanagement wordt dit benoemd als samenwerken. 
Samenwerken omvat volgens Wijnen28 het faciliteren van de werksfeer, door het goed 
opzetten van de organisatie, en het zorgen voor samenwerkingscondities door duidelijke 
afspraken te maken. Samenwerken is ook van belang omdat een project zelden een 
eenmansklus is, het gaat hierbij om de aanwezige cultuur en het type mensen. 
Communicatie start al bij het eerste initiatief. De initiatiefnemer zal zijn ideeen voor 'wonen 
boven winkels' moeten communiceren met de andere betrokken partijen. Zoals eerder 
genoemd, is draagvlak belangrijk voor het succes van 'wonen boven winkels'. Wanneer er in 
eerste instantie bij de andere partijen geen draagvlak is zal dat gecreeerd moeten worden. 
Hierbij speelt communicatie en samenwerking een belangrijke rol. De verschillende actoren 
moeten worden overtuigd om mee te werken aan 'wonen boven winkels'. Wanneer dit 
draagvlak er is kan er daadwerkelijk met het opstellen en implementeren van een programma 
voor 'wonen boven winkels' worden begonnen. Hierbij is een goede communicatie en 
samenwerking nodig, omdat het proces afhankelijk is van verschillende partijen die 
gezamenlijk naar het eindresultaat moeten werken. 

4.3 Resume 
In dit hoofdstuk is een kader opgesteld dat als basis dient voor het verdere onderzoek. Met 
behulp van dit kader worden de succes- en faalfactoren van 'wonen boven winkels' in kaart 
gebracht. Op basis van gesprekken met betrokkenen en publicaties over 'wonen boven 
winkels' is er gekozen voor een indeling voor het kader dat bestaat uit de uitgangssituatie en 
het proces. Op basis van de praktijk en de literatuur zijn deze vervolgens verder 
onderverdeeld. 
De uitgangssituatie is onderverdeeld in: draagvlak onder actoren, locatie-eigenschappen en 
marktomstandigheden. 
Het proces is onderverdeeld in: beleidsopzet, uitvoering en communicatie/samenwerking. 

In het volgende hoofdstuk wordt het onderzoek, op basis van het ontwikkelde kader, verder 
uitgewerkt. 

28 Wijnen, G. (1994) Programmamanagement, Deventer Kluwer 
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5 Uitvoering onderzoek 
succes- en faalfactoren 'wonen boven winkels' 

5.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is op basis van de theorie en de praktijk een kader opgesteld om de 
succes- en faalfactoren in de verschillende steden in beeld te brengen.Vervolgens wordt in dit 
hoofdstuk uiteengezet op welke wijze de verschillende steden onderzocht zullen worden en 
welke steden dit zijn. Omdat in dit onderzoek niet alle steden onderzocht kunnen worden, zal 
er een selectie moeten worden gemaakt. Het onderzoek richt zich daarbij op de factoren die 
van toepassing zijn op het niveau van de gehele stad. Factoren bij het realiseren van 'wonen 
boven winkels' op het niveau van een enkel object worden niet in beschouwing genomen 
tenzij deze van invloed zijn op het programma. Dit heeft tot gevolg dater vooral aandacht zal 
zijn voor de fases in het traject van 'wonen boven winkels' waarin het initiatief genomen 
wordt en er op stadsniveau beleid of plannen worden opgesteld om het tot uitvoering te 
brengen. 

5.2 Het onderzoek 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van casestudies om een antwoord te vinden op de 
probleemstelling. In deze casestudies wordt door middel van interviews, bestuderen van 
beschikbare documenten zoals verslaglegging van plannen en besluitvorming, en bezoeken 
aan de locatie zelf het proces van 'wonen boven winkels' in verschillende steden in kaart 
gebracht. Hierbij zal het kader uit het begin van dit hoofdstuk als onderlegger dienen. 

Casestudies 
In de literatuur is nog niet veel bekend over 'wonen boven winkels'. Om de succesfactoren te 
kunnen achterhalen zal daarom het proces van 'wonen boven winkels' in een aantal steden in 
kaart moeten worden gebracht. Hiervoor zal het proces dat in het verleden heeft plaats 
gevonden moeten worden gereconstrueerd. Door middel van casestudies kan dit worden 
verwezenlijkt. In deze casestudies zal de uitgangssituatie en het gevolgde traject om 
woningen boven de winkels te realiseren in beeld worden gebracht door het analyseren van 
documenten die hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Verslaglegging van besluiten die 
door de gemeente genomen zijn, of haalbaarheidsonderzoeken die uitgevoerd zijn, zijn 
voorbeelden. Naast dit soort desk research wordt ook een bezoek gebracht aan de locatie om 
indrukken op te doen en een duidelijk beeld te hebben van de lokale situatie. Dit levert een 
globaal beeld op van het 'wonen boven winkels' in een bepaalde stad. Om een antwoord te 
krijgen op de onderzoeksvraag is er echter een gedetailleerder beeld nodig. Om dit te 
verkrijgen worden er interviews afgenomen met personen die betrokken zijn, of zijn geweest 
bij het opstarten en uitvoeren van programma's voor 'wonen boven winkels'. 
Voordat er daadwerkelijk met de casestudies begonnen kan worden moet er eerst een 
inventarisatie gemaakt worden van alle cases die in het onderzoek betrokken kunnen worden. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande contacten met direct betrokkenen bij 'wonen 
boven winkels' en informatie uit publicaties. Dit levert een opsomming van mogelijke cases. 
Om gerechtvaardigde uitspraken te kunnen doen is het noodzakelijk zo veel mogelijk cases in 
het onderzoek te betrekken. Vanwege de beschikbare tijd voor dit onderzoek wordt het 
aantal cases in dit onderzoek beperkt. Uit de beschikbare cases van steden met 'wonen 
boven winkels' wordt een selectie gemaakt. 
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Selecteren cases 
Uit de lijst met mogelijke cases moet een selectie warden gemaakt van cases welke verder in 
het onderzoek betrokken warden. Er zijn, met het oog op de probleemstelling, een aantal 
manieren om cases te selecteren voor het onderzoek29

, zo kan er geselecteerd warden op: 
minimalisering van variantie op oorzaken, 
maximalisering van variantie op oorzaken, 
minimalisering van variantie op gevolgen, 
maximalisering van variantie op gevolgen 
en selectie van cases in verschillende fasen van ontwikkeling. 

In dit onderzoek zijn de factoren zoals die in hoofdstuk vier genoemd zijn de oorzaken. De 
gevolgen zijn in dit geval de afhankelijke variabele en is het succes van het 'wonen boven 
winkels' in een bepaalde binnenstad. 
In dit onderzoek warden de cases geselecteerd op de afhankelijke variabele, de mate van 
succes van het 'wonen boven winkels'. Hierbij wordt uitgegaan van een zestal cases. Twee 
steden waar 'wonen boven winkels' een succes is geworden, twee steden waar een herstart 
heeft plaatsgevonden, en twee steden waar sprake is van stagnerende ontwikkelingen. 
Gezien het feit dat in dit onderzoek juist de oorzaken, ofwel de succesfactoren in beeld 
gebracht moeten warden is het logisch om de steden te gaan selecteren op variantie in de 
gevolgen. Wanneer er geselecteerd wordt op variantie in de gevolgen kan er sprake zijn van 
het ontstaan van een regressie effect, in dit onderzoek zal dit waarschijnlijk meevallen. 
Doordat er gebruik gemaakt wordt van meetresultaten van een moment is het niet zeker dat 
de meetresultaten op een ander moment hetzelfde zijn. De ervaring leert dat het proces van 
'wonen boven winkels' veel tijd vraagt. De meetresultaten op het ene moment zullen daarom 
niet totaal anders zijn dan op een ander moment zonder dat daar grate veranderingen aan 
vooraf gegaan zijn. Feit blijft dat de onafhankelijke variabelen elkaar kunnen be"invloeden en 
het moeilijk is in te schatten wat de relatieve sterkte is van de variabelen. Echter door het 
proces gestructureerd en gedetailleerd in kaart te brengen kan er toch een goed beeld 
verkregen warden van de factoren die een rol spelen en de wijze waarop ze elkaar misschien 
be"invloeden. 
Uit alle mogelijke cases wordt een aantal cases geselecteerd op basis van bereidheid tot 
medewerking van betrokkenen en de beschikbaarheid van documenten om het proces in 
kaart te brengen. Hieruit wordt vervolgens een verdere selectie gemaakt op basis van de 
mate van succes van 'wonen boven winkels'. Na deze selectie blijven de te onderzoeken 
steden over. In paragraaf 5.4 warden de gekozen steden toegelicht. 

29 Swanborn, P.G.,(2003) case-study's Wat wanneer en hoe?, Amsterdam 
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5.3 Onderzoeksinstrument 
De cases moeten vervolgens warden onderzocht. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is 
gemeld zal dat plaatsvinden door middel van interviews, bestuderen van documenten en 
bezoeken aan de locatie. In deze paragraaf zal het interview verder warden uitgewerkt. 

Interview 
Door middel van interviews wordt getracht de gevolgde processen en ( onbewust) gebruikte 
managementmethodes wat betreft het opstellen en uitvoeren van programma's voor 'wonen 
boven winkels' in beeld te brengen en uiteindelijk de succes- en faalfactoren te achterhalen. 
Er zijn drie interviewmethodes30 waaruit een keuze gemaakt moet warden; open, half 
gestructureerd en een gestructureerd interview. Omdat er sprake kan zijn van verschillende 
situaties en omstandigheden in de steden is het niet goed mogelijk een gestructureerd 
interview te houden met gesloten antwoordmogelijkheden. Om in het interview alle mogelijke 
situaties en omstandigheden aan de orde te laten komen is een open interview een betere 
oplossing. Door middel van een open interview wordt er veel informatie verkregen. Maar om 
een vergelijking te kunnen maken is het noodzakelijk dat bij de interviews ongeveer dezelfde 
soort informatie wordt verkregen. Hierdoor is de keuze gevallen op een half gestructureerd 
interview. Deze methode geeft enerzijds veel informatie, en anderzijds wordt er volgens een 
bepaalde structuur gewerkt waardoor van de verschillende steden dezelfde informatie 
beschikbaar komt. 

Te interviewen personen 
Om een objectief beeld te krijgen van de uitgangssituatie en het proces in een bepaalde stad, 
is het noodzakelijk om, naast een gedegen desk research, waar mogelijk meerdere personen 
te interviewen die het proces hebben meegemaakt vanuit het oogpunt van verschillende 
betrokken partijen. Het doel is om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over het opstellen 
en implementeren van programma's voor 'wonen boven winkels' voor een binnenstad. Dit is 
dus op gemeentelijk niveau en daarom zal bij elke case in ieder geval iemand van de 
gemeente organisatie warden ge·interviewd. De andere te interviewen personen 
vertegenwoordigen de andere actoren in het proces zoals corporaties en eigenaren. Omdat 
het proces niet voor elke stad hetzelfde zal zijn verlopen, is het mogelijk dat er bij de 
verschillende steden andere actoren warden ge"interviewd. Daarnaast is het afhankelijk van 
de beschikbaarheid en bereidheid om mee te werken. 
Om uitspraken te kunnen doen over de succes- en faalfactoren van 'wonen boven winkels' is 
het van belang van elke stad dezelfde benodigde informatie te verkrijgen. Door de interviews 
uit te voeren met behulp van een interviewprotocol kan de te verkrijgen informatie warden 
gestructureerd. Hierdoor wordt zeker gesteld dat de juiste informatie beschikbaar komt. In de 
volgende paragraaf wordt het interviewprotocol uitgewerkt. 

30 Baarda, D.B., Goede, M.P.M. (2005) Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren 
van kwalitatief onderzoek, Groningen, Stenfert Kroese 
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Interviewprotocol 
De interviews uit de casestudies moeten veel belangrijke informatie aanleveren over het 
proces van 'wonen boven winkels'. De interviews moeten daarom goed warden voorbereid en 
uitgevoerd. Het werken met een interviewprotocol kan hieraan bijdragen. In het protocol 
warden de onderwerpen genoemd waarvan wordt verwacht een antwoord te krijgen. Bij elk 
van deze onderwerpen warden enkele open vragen geformuleerd. Bij het interviewen wordt 
het protocol als leidraad gebruikt, per onderwerp warden in ieder geval de vragen afgewerkt 
die in het protocol genoemd staan. Daarnaast kan warden ingegaan op de antwoorden die 
warden gegeven door de ge'interviewden. 
Als basis voor het interviewprotocol dient het uitgewerkte kader zoals deze in hoofdstuk 4 
aan de orde is gekomen met de twee hoofdthema's; de uitgangssituatie en het proces. 
Het interviewprotocol start met een inleiding, probleemschets en doelstelling van het 
onderzoek. Dan volgen er enkele algemene vragen om een beeld te krijgen van de 
ge·interviewde. Na het algemene gedeelte wordt ingegaan op de genoemde factoren die van 
invloed kunnen zijn op het succes van 'wonen boven winkels'. Als afsluiting wordt er aan de 
ge·interviewde gevraagd of er nog belangrijke punten niet aan de orde zijn gekomen. Hiermee 
wordt de kans kleiner dat er belangrijke onderwerpen onbesproken blijven in het interview. 
De gegevens zullen in eerste instantie niet geanonimiseerd warden. Macht blijken dat dit 
wenselijk is, zodat er vrijuit gesproken kan warden tijdens het interview, dan zal dit in 
overweging warden genomen. 
De vragen die gesteld warden zijn afgeleid van het kader dat is opgesteld. Na een algemeen 
gedeelte waarin naar de context van het onderzoek wordt uitgelegd en vragen gesteld 
warden om een beeld te krijgen van de ge·interviewde, warden vragen gesteld op basis van 
het kader. De succesfactoren warden gezocht in een tweetal onderdelen: de uitgangssituatie, 
het proces. Bij deze twee onderdelen zullen de onderwerpen aan de orde komen waar vragen 
over gesteld warden. Deze komen uit de toelichting van de onderdelen in hoofdstuk 4. In een 
aantal gevallen zullen in deze paragraaf voorbeelden van vragen gegeven warden. Voor het 
complete interviewprotocol met alle vragen wordt verwezen naar bijlage 2. 

In de uitgangssituatie wordt onderscheid gemaakt in: 

- het draagvlak onder actoren - draagvlak bij politiek 
- draagvlak bij eigenaren 
- draagv/ak bij corporaties 
- draagvlak bij .... .... . 

- de locatie eigenschappen. - beschikbaarheid leegstaande panden 
- monumentenstatus 
- toegankelijkheid 

- de marktomstandigheden - vraag naar woningen doelgroepen 

De informatie over de onderwerpen in de uitgangssituatie is eenvoudig te verkrijgen door 
rechtstreeks ernaar te vragen. De aard van de onderwerpen maakt dit ook mogelijk. 
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In het proces wordt onderscheid gemaakt in: 
- beleidsvoorbereiding - onderzoek 

- opstellen doelstellingen 
- opzet uitvoering (financiee~ juridisch) 
- verantwoordelijkheden regelen 

Er worden vragen gesteld over welke onderzoeken er bij de start zijn van 'wonen boven 
winkels' zijn uitgevoerd, hoe men tot de doelstellingen gekomen is, hoe de uitvoering is 
opgezet en wat de beweegredenen zijn geweest om dat zo te doen. 
Belangrijk is hier ook de vraag welke tegenslagen men heeft ondervonden en welke positieve 
zaken men heeft ondervonden bij het opstarten van 'wonen boven winkels'. 

- uitvoering - verantwoordelijkheden 
-beheersen 
- evaluatie 
- aanpassen plannen 

Bij de uitvoering moet een beeld gekregen worden van onder meer de sturing van het proces. 
Hierbij is het van belang niet te veel in theoretische termen vragen te stellen, maar vooral 
gericht op de praktijk. Om een beeld te krijgen of er sprake is van een meer projectmatige of 
programmatische aanpak wordt de vraag gesteld hoe men de samenhang tussen de 
verschillende projecten ziet. 

- communicatie/samenwerking - communiceren initiatief 'wonen boven winkels' 
- draagvlak creeren 
- communiceren doelstellingen 'wonen boven winkels' 
- communiceren met betrokkenen 
- samenwerking actoren in uitvoering 

Communicatie en samenwerking vinden plaats tijdens het hele proces. Daarom moeten er 
vragen gesteld worden over dit onderwerp met betrekking tot verschillende stadia in het 
'wonen boven winkels' proces. Dit gaat van het communiceren van het eerste initiatief, het 
creeren van draagvlak tot het communiceren van doelstellingen en communicatie tijdens de 
daadwerkelijke uitvoering. 
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5.4 Te behandelen cases 
In een groat aantal steden is 'wonen boven winkels' in ontwikkeling, of in ontwikkeling 
geweest zoals ook te zien is in de onderstaande figuur. Vanwege bereidheid medewerking te 
verlenen en het beschikbaar hebben van documenten en andere noodzakelijk informatie is 
ervoor gekozen om deze selectie te beperken tot de leden van de landelijke vereniging 
Wonen boven Winkels of steden die al wel sterk betrokken zijn. Daarnaast zijn de steden 
geselecteerd op de mate van succes. Dit heeft drie categorieen opgeleverd: succesvolle 
cases, cases met een hernieuwde start en cases met een stagnerende ontwikkeling . 

• • • • 

• 

•• • ••• ... . .... . ~ 
• • • • 

• • • • • • 
• 
• • 

Stec/en met WBW 

• 
• 
• •• • 

• 

• • 
•• •• • • 

• 
• • • • 

Lee/en WBW-NL 

• 
• 

Figuur 5.1 Steden met 'wonen boven winke/s' initiatieven 

• • • 
• • 

• 

• 
Gekozen steden 

Op basis van de hierboven genoemde criteria is er uit deze beschikbare cases een definitieve 
selectie gemaakt. De volgende cases zullen worden meegenomen in het onderzoek. 

Succesvolle cases: 
Hernieuwde start: 
Stagnerende ontwikkeling: 
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Maastricht en Deventer 
Venlo en Amersfoort 
Utrecht en Haarlem 
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5.5 Resume 

Om de succes- en faalfactoren voor het realiseren van 'wonen boven winkels' in kaart te 
kunnen brengen moeten de steden gedetailleerd worden onderzocht. Om hieraan structuur te 
geven is in hoofdstuk 4 een kader opgesteld. Dit vormt de basis voor de casestudies waarmee 
het 'wonen boven winkels' proces van verschillende steden in kaart wordt gebracht. Naast 
desk research zoals het bestuderen van beschikbare documenten zoals verslaglegging van 
plannen en besluitvorming en een bezoek aan de stad zal het gevolgde traject wat betreft het 
realiseren van 'wonen boven winkels' gedetailleerd in kaart gebracht worden door interviews 
met betrokkenen. Deze interviews zullen half gestructureerd zijn en worden uitgevoerd op 
basis van een interviewprotocol. Dit protocol is ook gebaseerd op het kader dat in het vorige 
hoofdstuk is gevormd. 
Omdat in dit onderzoek niet alle cases behandeld kunnen worden, wordt een selectie 
gemaakt uit alle beschikbare cases. De cases worden geselecteerd op basis van de 
onafhankelijke variabele. Hieruit volgt een aantal cases met een verschillende mate van 
succes wat betreft 'wonen boven winkels'. Uit deze cases worden er zes geselecteerd op basis 
van de mate van succes, de bereidheid van betrokken actoren om mee te werken en de 
beschikbaarheid van de benodigde documenten om het desk research uit te kunnen voeren. 
In het verdere verloop van het onderzoek wordt gewerkt met de volgende steden: 

Succesvolle cases: 
Hernieuwde start: 
Stagnerende ontwikkeling: 

Maastricht en Deventer 
Vento en Amersfoort 
Utrecht en Haar/em 

In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen voor elk van de steden besproken. 
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6 Uitwerking casestudies 

6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 is een selectie gemaakt van de steden die onderzocht worden. Dit heeft 
geresulteerd in een zestal steden te weten: 

Succesvolle cases: 
Hernieuwde start: 
Stagnerende ontwikkeling: 

Maastricht en Deventer 
Vento en Amersfoort 
Utrecht en Haar/em 

Door middel van uitgebreide casestudies op basis van het opgestelde kader en 
onderzoeksopzet zijn deze steden onderzocht. In de casestudies zijn interviews gehouden 
met betrokkenen, is de stad bezocht en zijn beschikbare documenten onderzocht. In de 
volgende paragrafen worden per stad de resultaten besproken. Aan het einde van iedere 
paragraaf is een matrix opgenomen waarin de succes- en faalfactoren voor de betreffende 
stad ondergebracht zijn om in het volgende hoofdstuk de steden te kunnen vergelijken. In de 
volgende paragraaf wordt uitgewerkt hoe deze matrix, die gebruikt wordt als analysemodel, 
tot stand is gekomen. 

6.2 Analysemodel 

Om conclusies te kunnen trekken is het noodzakelijk een goed overzicht van de succes- en 
faalfactoren per stad te hebben. Hiervoor is een analysemodel opgesteld waarmee de 
situaties in de verschillende steden in kaart gebracht worden. Dit model, in de vorm van een 
matrix, is aan het einde van deze paragraaf weergegeven. 

De basis voor deze matrix is het onderzoekskader en het interviewprotocol uit hoofdstuk 5 
geweest. In het interviewprotocol zijn de onderdelen van het kader (de uitgangssituatie en 
het proces) verder uitgesplitst in een aantal onderwerpen en bijbehorende factoren. Deze 
onderwerpen en factoren zijn naar voren gekomen uit eerste orienterende gesprekken met 
betrokkenen bij 'wonen boven winkels' in binnensteden. Op het moment van het houden van 
de interviews kon deze lijst van factoren nog niet helemaal compleet gemaakt worden. Op 
basis van de resultaten van de interviews is de lijst met factoren compleet gemaakt voor 
'wonen boven winkels' in de binnenstad. 
Op basis van het onderzoekskader en de complete lijst met onderwerpen en factoren is een 
matrix opgesteld waar de succes- en faalfactoren in onder worden gebracht. 

Voordat de resultaten van de zes steden worden besproken worden de onderdelen van de 
matrix toegelicht. 
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Uitgangssituatie/ onderwerpen en factoren 
In de uitgangssituatie is sprake van een drietal onderwerpen. Het eerste onderwerp zeals het 
ook in het interviewprotocol is opgesteld is het draagvlak. 
Het draagvlak is onderverdeeld in de factoren medewerking van politiek, eigenaren, 
corporaties en andere actoren welke in bijzondere gevallen ook meedoen aan 'wonen boven 
winkels'. Op basis van de resultaten van de casestudies is er een meer specifieke indeling 
voor het draagvlak ender de politiek gemaakt. Naast de medewerking van de politiek is ook 
van belang wat voor visie de gemeente heeft. Hierbij ligt dan met name de nadruk of een 
gemeente een lange of korte termijnvisie heeft wat betreft de plannen voor 'wonen boven 
winkels'. 
Het tweede onderwerp in de uitgangssituatie is de eigenschappen van de locatie. Bij de 
locatie-eigenschappen is naast de mate van leegstand en de monumentenstatus de 
toegankelijkheid meegenomen. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de toegankelijkheid 
door nog aanwezige toegangen en de toegankelijkheid van de etages door het stedelijk 
weefsel van de binnenstad. 
Bij het derde en laatste onderwerp van de uitgangssituatie, de marktomstandigheden, komt 
de vraag naar woningen aan bod, zeals het ook in het interview was opgenomen. 

Proces/ onderwerpen en factoren 
Het tweede onderdeel van het kader, het proces, is onderverdeeld in de beleidsvoorbereiding, 
de beleidsuitvoering en de communicatie/samenwerking. Hierin hebben in vergelijking tot het 
interviewprotocol enkele veranderingen plaatsgevonden in de indeling van de onderwerpen in 
factoren. 
De beleidsvoorbereiding wordt ingedeeld in de factoren onderzoek en de opzet voor de 
procesaanpak. Op basis van de casestudies kan de factor onderzoek onderverdeeld worden in 
de inhoudelijke aspecten van het onderzoek en de uitvoerende partij. Bij de inhoudelijke 
aspecten moet gedacht worden aan de onderwerpen die aan bod zijn gekomen en de wijze 
waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd. Bij de uitvoerende partij draait het om het feit of 
het onderzoek door bijvoorbeeld een gemeente zelf is uitgevoerd of juist door een externe 
partij met expertise op dit gebied. Bij de opzet voor de procesaanpak kan de individuele, 
subsidiegerichte en bedrijfsmatige aanpak worden onderscheiden om de succes- en 
faalfactoren mee aan te geven. Naast deze twee factoren maakt de financiering deel uit van 
de beleidsvoorbereiding. Hierbij wordt gekeken naar de financiering van de onrendabele top 
die bij 'wonen boven winkels'-projecten aanwezig is en naar de financiering van het totale 
bedrag wat benodigd is voor de uitvoering van de projecten. 
In de beleidsuitvoering is in vergelijking met het interviewprotocol de factor doelstellingen 
weggevallen. Gebleken is dat dit in de onderzochte steden niet van invloed is geweest op het 
succes of falen van 'wonen boven winkels'. Wei is het onderwerp beheersen verder 
onderverdeeld naar aanleiding van de gegevens uit de interviews. Hierbij zijn het beheersen 
van kennis, beschikbare geld, en informatie tijdens het proces van invloed gebleken. 
Naast het beheersen wordt het proces ook vaak geevalueerd. Hiervoor worden de factoren 
frequentie en de inhoud van de evaluatie in de matrix meegenomen. De steden zullen hierop 
worden bekeken. De volgende stap na de evaluatie is het indien nodig aanpassen of 
aanscherpen van de bestaande plannen voor 'wonen boven winkels'. 
Het laatste onderwerp uit het proces is de communicatie en samenwerking. Dit is verdeeld in, 
het voorbereiden en opstellen van een plan voor de communicatie voor het creeren van 
draagvlak en de uitvoering daarvan. Daarnaast is er de samenwerking tussen de actoren in 
het proces. Ook hier is er een tweedeling, het opstellen van een plan en de uitvoering ervan. 

Schaal en toelichting 
Om de steden met elkaar te kunnen vergelijken is er aan de factoren ook een schaal 
gekoppeld waarop elke factor scoort. De schaal is een vijfpunts-schaal. De uitersten op deze 
schaal zijn de succesfactor en faalfactor. Om het inzichtelijk te maken is er een kleurcodering 
aan gegeven waarbij green staat voor een succesfactor en rood voor een faalfactor. Scoort 
een factor in het midden, het witte blokje, dan is deze factor niet onderscheidend geweest 
voor de betreffende stad. 
In de toelichting wordt indien nodig nadere informatie gegeven over de succes- of faalfactor. 
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In deze matrix kunnen alle gevonden succes en faalfactoren uit het 'wonen boven winkels'
proces van de zes steden worden ondergebracht. In het volgende hoofdstuk kunnen de 
steden op basis van deze matrices worden vergeleken. Met deze vergelijking kan er een 
antwoord geformuleerd worden op de probleemstelling en de doelstelling worden 
verwezenlijkt. 

Hieronder is de matrix weergegeven zoals die bij elke stad toegepast wordt. 

Kritische factoren realisatie 'wonen boven winkels' 

- Draagvlak oocle.- actoren 

- Mar1<1omstandigheden 

- Beleidsvoorbereiding 

- Uitvoering 

Hedewerl<ing Va? de politiek 

v~ van de poJitiek 

lntJoudefijke as/)«tt!f1 onderzoek 
~ partJj K)Ot'"/)(!t mdemJek 

0pzet proces Mfl/»k door mkkle/ Vdl1 ind'vkluele Mnpak 

Oµret proces MfJJiJk door mkJdel van bedriftmiJtige iJdffMk 

Rnandering \.a'1 de otrendabele top in de projec:ten 
Rni1ndMng Vdi1 de prop:lm 

8d1ttfsm Val kefM tijdtns Ul'voerin9 
~ Va-1 rest:NkbiJre ge/(1 tf.}Jens uitYoering 

lJehet!rsm Vdninformiltieb}dt!nsuitvot!rin;; 

~v.Jnev~ 

lrmxieH}ke~ Vdl'Jdeev.J!uatie 

- Communicatie/samenwerking {)pzt!tttrlp/Mi H'.10'"~11Nael!rent:TdtJ9Vfak 
Uit'voeting crxrrnurb~ tlN cret!rr!n tkaagvlak 

Figuur 6.1 Matrix succes- en faalfactoren per stad 
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6.3 Maastricht 

In deze paragraaf worden de bevindingen uit de casestudie uitgewerkt; het deskresearch en 
de interviews met de heer Cornelissen, directeur van Woonpunt in Maastricht en bestuurslid 
van Wonen boven winkels Nederland, en de heer Steffens van acquiReal uit Maastricht. 
Maastricht kan genoemd worden als een van de voorlopers wat betreft het realiseren van 
woningen boven winkels in de binnenstad. De stad heeft al een groot aantal jaren ervaring 
met 'wonen boven winkels' en het is in Maastricht zeer succesvol gebleken. De stad wordt 
dan ook vaak gezien als het voorbeeld voor andere steden en wordt vaak genoemd in 
publicaties over 'wonen boven winkels'. Het eerste initiatief voor 'wonen boven winkels' in 
Maastricht stamt uit begin jaren '90. De toenmalige wethouder zag dat het niet goed ging 
met de binnenstad en heeft medestanders gezocht om hiervoor een oplossing te vinden. Een 
van de oplossingen was het realiseren van woningen boven winkels. Maastricht heeft al heel 
vroeg gekozen voor een aanpak waarbij er een NV is opgericht. Deze NV Wonen boven 
Winkels Maastricht (WbWM) heeft drie aandeelhouders, de gemeente Maastricht, Universiteit 
Maastricht en woningcorporatie Woonpunt. De NV voert het 'wonen boven winkels' uit en 
investeert ook zelf erin. 

MAASTRICHT 

• ·· - ))' . ... 
• I ... ' 

Figuur 6.2 Impressie Maastricht 

6.3.1 Uitgangssituatie 

·1 

De stad Maastricht telt 120.000 inwoners (01-01-2006) en heeft een monumentale 
binnenstad. In de uitgangssituatie van waaruit het 'wonen boven winkels' in Maastricht 
gestart is in de begin jaren '90, was er sprake van een grote leegstand van etages boven 
winkels. In de hele binnenstad was naar schatting ruimte voor 1100 woningen. De 
toenmalige wethouder zag dat het niet goed ging met de binnenstad en dat er wat aan moest 
gebeuren. 'Wonen boven Winkels' werd als een van de mogelijkheden gezien om de 
problemen in de binnenstad het hoofd te bieden. In Maastricht was daarbij sprake van een 
groot draagvlak onder de actoren. De partijen die nu betrokken zijn bij het realiseren van 
woningen boven winkels (gemeente Maastricht, corporatie Woonpunt en de Universiteit 
Maastricht) waren vrij snel overtuigd van het nut en de noodzaak ervan. Echter, het heeft 
langere tijd geduurd om draagvlak te creeren bij de eigenaren van vastgoed in de 
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binnenstad. Veelal waren de toegangen tot de woningen in de loop der jaren verdwenen en 
moesten er alternatieve ontsluitingen worden bedacht. Omdat er in Maastricht sprake is van 
een gesloten bouwblokstructuur betekent dit naast enige innovatie ook extra kosten. 
Alleen de woningen realiseren heeft geen invloed op de situatie van de binnenstad, er zal ook 
moeten worden gewoond. Er was en is voldoende vraag naar woningen om de gerealiseerde 
woningen kwijt te raken. Er is vraag vanuit verschillende groepen. Zowel senioren als 
studenten hebben huisvesting gevonden in de binnenstad. 

Als succesfactor van de · uitgangssituatie in Maastricht kan genoemd worden dat de 
universiteit vanaf het begin betrokken is als aandeelhouder in de opgerichte NV. Hierdoor was 
er een extra investeerder en was er een vraag naar studentenhuisvesting. 
Van echte faalfactoren in de uitgangssituatie kan in Maastricht niet gesproken worden, maar 
er is wel een aantal factoren die het proces vertraagd of bemoeilijkt hebben. Hierbij kunnen 
dan de afwachtende houding van de eigenaren en de locatie-eigenschappen zoals het 
ontbreken van de toegangen en de moeilijke ontsluiting van panden en de 
monumentenstatus genoemd worden. 

6.3.2 Proces Wonen boven winkels 

Be/eidsvoorbereiding: 
Zoals gezegd is het initiatief voor het realiseren van woningen boven de winkels in de 
binnenstad afkomstig geweest van een wethouder. Hij zag dat het niet goed ging met de 
binnenstad en heeft partners gezocht om het probleem aan te pakken. Als eerste is daar de 
Universiteit Maastricht bij betrokken die interesse had vanwege de studentenhuisvesting. Dit 
heeft een belangrijke rol gespeeld, omdat er dus een concrete vraag was naar de woningen 
die gerealiseerd zouden worden. In de jaren '90 waren er subsidies beschikbaar voor sociale 
huisvesting. Deze subsidies waren alleen beschikbaar voor corporaties en zo is ook de 
corporatie in het project betrokken. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de leegstand en 
is er een werkvorm gekozen. Er zijn een tweetal onderzoeken uitgevoerd, een soort financieel 
onderzoek en een haalbaarheidsonderzoek waarin is gekeken wat er leeg stond en wat de 
potentie zou zijn. Gebaseerd op deze onderzoeken heeft men een ondernemingsplan 
opgesteld met een streven "naar een minimum aantal van circa 45 woonruimten oplopend tot 
circa 60 woonruimten per jaar gedurende 10 jaar". De initiatiefnemers waren van mening dat 
de beoogde effecten van het project (voldoende woonruimte in het centrum gelet op de 
vraag daarnaar; het verbeteren van de sociale veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad; 
het wegwerken van het tekort aan studentenhuisvesting) pas zouden worden bereikt 
wanneer er een substantieel aantal woonruimten jaarlijks kon worden gerealiseerd. Om dit te 
kunnen realiseren is er een werkvorm gekozen. In Maastricht is niet gewerkt met individuele 
subsidies voor pandeigenaren, vanaf het begin is gewerkt met een bepaalde structuur. Na 
een eerste 0/ is uiteindelijk een NV opgericht. Hierdoor was het beter mogelijk clusters 
tegelijk aan te pakken wat noodzakelijk was om toegangen te creeren en deze kosten te 
kunnen verdelen over meerdere panden. Daarbij staat de NV als zelfstandige organisatie iets 
verder van de politiek en kan dus meer lange termijn denken. Bovendien heeft de NV de 
middelen om ook zelf te investeren in woningen boven winkels. 
Binnen de aanpak van Maastricht met de NV zijn er twee opties voor de eigenaren om deel te 
nemen in het 'wonen boven winkels'. Bij de eerste optie koopt de NV de panden van de 
eigenaren die bereid zijn tot verkoop van hun vastgoed. Wil een eigenaar de verdiepingen 
niet verkopen, dan kan een erfpachtovereenkomst met WbWM worden aangegaan voor de 
periode van 40 of SO jaar, dit is de tweede optie. In die periode behoudt de eigenaar het 
zogenaamde 'bloot eigendom' van de verdiepingen, maar berust het vruchtgebruik bij 
WbWM. Gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst ontvangt de eigenaar een deel 
van de huuropbrengsten in de vorm van een 'erfpachtcanon'. De hoogte hiervan is mede 
afhankelijk van de staat van onderhoud van het pand. Na afloop van de erfpachttermijn gaan 
de verdiepingen inclusief de appartementen om niet naar de eigenaar terug. De aangekochte 
panden blijven in bezit van de NV. De aandeelhouders in de NV hebben kapitaal gestort dat 
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gebruikt wordt om de onrendabele top af te dekken. Hiervoar was in Maastricht een grate 
hoeveelheid geld beschikbaar(6,4 miljoen gulden), dat er toe heeft geleid dat oak grote 
moeilijke projecten aangepakt konden warden. Voar de financiering van de projecten moet 
geld geleend warden. In Maastricht wordt dat gedaan via de gemeente waardoar er relatief 
gunstig geleend kan warden. 
Als succesfactor in de beleidsopzet van Maastricht kan genoemd warden dat er meteen 
gekozen is voor een NV structuur waardoar er een organisatie is gekomen die oak op lange 
termijn kan denken en vooral oak investeren. Daarnaast stand er een grote hoeveelheid geld 
ter beschikking van de NV en kon er bovendien via de gemeente relatief goedkoap 
financiering aangetrokken warden. 

Beleidsuitvoering: 
De organisatie die in Maastricht verantwoardelijk is voar de uitvoering van 'wonen boven 
winkels' is de NV Wonen boven winkels Maastricht. De werkelijke uitvoering ligt in handen 
van acquiReal en Woanpunt. AcquiReal heeft daarbij het projectmanagement in het 
voartraject. Zij regelen de acquisitie en de juridische voarbereiding van een project. 
Woanpunt doet het bouwmanagement voar 'wonen boven winkels'. Dat houdt in dat zij de 
bouwwerkzaamheden begeleiden en vervolgens de appartementen verhuren en oak beheren. 
Vanaf het begin van het traject van 'wonen boven winkels' is met deze opzet gewerkt. In het 
traject is een aantal maal geevalueerd. Als eerste moment al in het begin toen de 
aanloapfase langzaam verliep en de OJ omgezet is naar een NV. Later is het nog eens 
geevalueerd met het oog op het aantal te realiseren woningen. Dit heeft tot uitstel geleid 
omdat de 350 woningen niet voar 2005 gerealiseerd zouden kunnen warden. 
Van de tot nu toe gebouwde, de nog in aanbouw zijnde en de in ontwikkeling zijnde 
woaneenheden bestaat ruim de helft uit appartementen en studio's en de kleinere helft uit 
onzelfstandige kamers. De productie is door de jaren heen afgestemd op de fysieke 
kenmerken van de panden en de wijzigende marktomstandigheden. Daarbij is het accent de 
laatste jaren verlegd van appartementen naar studentenkamers. Voar de komende jaren zal 
het accent verschuiven naar studio's, ingegeven door wijzigingen in het wetenschappelijk 
onderwijs in de vorm van de masteropleidingen die een andere groep studenten aantrekken. 

Dat de NV haar werk kan doen, en dan met name oak op lange termijn is te danken aan het 
feit dat er in Maastricht sprake is van een consistent bestuur. Ondanks wisselende 
meerpartijen-coalities de afgelopen periodes is het beleid voar de lange termijn overeind 
gebleven. Er is een cultuur ontstaan waarin men de stad alleen dient als er continu'it:eit in het 
bestuurlijk optreden is. Hierdoar heeft het 'wonen boven winkels' oak de kans gekregen om 
na een moeilijke aanloop nu, na een groat aantal jaren, succesvol te zijn en de vruchten te 
plukken van de jarenlange inspanning. 
In de stad is sprake van een groat aantal monumenten. Het is niet de doelstelling van de NV 
om monumenten te redden, maar als die meegenomen kunnen warden is dat een positief 
neveneffect. Bouwen in monumenten levert vaak extra regels op en extra kosten. De 
gemeente is wat dat betreft wet constructief tegenover het concept, natuurlijk oak omdat ze 
partij zijn in de NV. In veel gevallen valt er wet te praten over oplossingen al wordt de 
monumentale kant oak behartigd. In het algemeen kan gesteld warden dat de situatie rond 
de monumenten meer voardelen in de vorm van subsidies en extra kwaliteit in de projecten 
dan nadelen heeft voor 'wonen boven winkels'. 
Belangrijke succesfactor bij de beleidsuitvoering in Maastricht is dat er vanaf het begin 
gebruik is gemaakt van de specifieke kennis van de deelnemers in de NV of dat deze kennis 
extern is ingehuurd. Bij de realisatie van woningen heeft voartdurend afstemming 
plaatsgevonden op de omgeving, waardoar er steeds de juiste woningen zijn gerealiseerd in 
relatie tot de vraag en de mogelijkheden binnen de locatie. Dit alles heeft kunnen 
plaatsvinden onder een politiek beleid waar lange termijn denken centraal stand. Dit is een 
belangrijke factor geweest en mag niet onderschat warden. 
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Communicatie/samenwerking: 
De communicatie tussen de NV en de eigenaren verloopt veelal via acquiReal. Zij doen de 
acquisitie en de planvorming voor het realiseren van de woningen boven de winkels. Omdat 
zij als onafhankelijke externe partij in het proces staan kunnen zij goed de belangen van 
zowel de NV als de eigenaar behartigen. Doordat zij landelijk actief zijn op dit werkterrein 
hebben zij ook veel contacten met landelijke eigenaren. Dit werkt bevorderlijk voor de 
samenwerking. De eigenaren warden in Maastricht actief benaderd om mee te doen met 
'wonen boven winkels'. De NV kan de eigenaren verschillende oplossingen bieden en heeft 
daardoor een gunstige uitgangspositie in de onderhandelingen. 
De partijen in de NV zijn zeer betrokken, en overtuigd van het nut en de noodzaak van 
'wonen boven winkels'. Hierdoor verloopt de samenwerking tussen de partijen goed. Af en 
toe is er een haarscheurtje te ontdekken in de samenwerking, maar de homogeniteit is zo 
groat dat dit niet tot een definitieve scheurvorming heeft geleid. 
Voor de communicatie en samenwerking is van groat belang voor het succes van 'wonen 
boven winkels' geweest dat er een externe partij betrokken is geweest bij de acquisitie, die 
ondertussen landelijke contacten heeft. Daarnaast zitten de aandeelhouders van de NV 
redelijk op een lijn en verloopt de samenwerking voorspoedig door goede afspraken te 
ma ken. 

6.3.3 Resultaten 

Tot op heden zijn er in Maastricht 200 woningen gerealiseerd. De doelstelling is om voor 1 
januari 2007 350 woningen te hebben gerealiseerd. Gezien de ontwikkelingen van de laatste 
jaren wordt deze doelstelling hoogstwaarschijnlijk gehaald. 
De bedoeling is dat in 2010 de 350 gerealiseerde woningen warden opgehoogd naar 600. 
Hiervoor is naar verwachting 4 miljoen euro nodig. Dit bedrag wordt door de drie 
aandeelhouders, de Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht en woningcorporatie 
Woonpunt, bijeengebracht. 
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6.3.4 Succes- en faalfactoren 

De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Maastricht en 
de succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voor gedaan. In de onderstaande matrix 
worden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen nog een 
keer expliciet genoemd. Deze matrix zal later in dit rapport dienen om de steden met elkaar 
te vergelijken en daaruit conclusies te trekken wat betreft de succes- en faalfactoren voor 
'wonen boven winkels'. 
In Maastricht zijn de visie van de politiek, de medewerking van de Universiteit Maastricht, de 
manier van aanpak, de financiering, het beheersen van het proces en de communicatie de 
belangrijkste succesfactoren geweest. De faalfactoren bevinden zich in de uitgangsituatie en 
zijn de slechte toegankelijkheid van de panden en in mindere mate de medewerking van 
eigenaren. 

Kritische factoren realisatie 'wonen boven winkels' 

- Draagvlak onder actoren 
Medewerting Va? de po/itB 

Vi.* van de pditiek 

Suxes en l'aalfactoren Slilt:I: 

I Vanaf het aUereerste begin medewerking van de politi8: 

Lange tennijn beset bij de politiek 

Vanaf het begin betroldcen met kerris en middelen 

-~ Heclewettlng van NJdere «ttxm • Universiteit Maastridt vanaf begin bebdckeo 

.~_ t--c;-::;::;::;-:;::;:::::=;::::::::--~--t;;::::-:-::::-;::::::::;::::;--~~~~~~~~--jimt---t--t---t--t-t.::::=-;:-:cc:=:-;:-:-:-::;::::::::::;::-:;----~~~~~~-t 
~ - Locatie eigenschappen MJte vNJ leegstJnd ~ Grote leegstand in de bimenstad 

g> 
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- Marktomstmdigheden 

- Beleidsvoorbereiding 

- Uitvoering 

Imoudeli$e aspec.ten onderzoelc 

IJitwJt!rende - ..,... het onderroeJc 

Opzd proces MfPitk door mlddel l"dn indMduele .wpak 

t:t>zet proces-·--- . .,, bedtijfsmiJtige-

RfWKierlng v<M de orrenddbele top in de proje.cten 

Rnilnderfng Va'1 de projecten 

/Jeheersen VilO tennis tijdens titYoering 

BeheeTsen l'dn beschikbdre geld lijdens uitvoering 

8eheersen l'dt? infonnalie tijdens uitvoering 

Frequentie van evalwlie 

I~e aspec.ten Vdn de evaWtie 

- Communicatie/samenwerking Opzetten pion K>O' conmt.natie ttw aeeren fk~rl.1* 
UtvoerinfJ ~tie tbvaei!ren ~ 

Figuur 6.3 Matrix succes- en faa/factoren Maastricht 
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6.4 Deventer 

De tweede succesvolle case die in dit onderzoek is onderzocht is Deventer. Hiervoor zijn een 
tweetal interviews gehouden met de heer Oosterhuis, directeur van Woonunie31 en 
penningmeester van Wonen boven winkels Nederland en mevrouw Sneijders, beleidsadviseur 
bij Woonunie. Er is een aantal overeenkomsten te zien met Maastricht, maar toch heeft: 
Deventer ook zijn eigen ontstaansgeschiedenis en aanpak. In Deventer is in 2000 een NV 
constructie opgestart om het 'wonen boven winkels' aan te pakken. Woonunie heeft: deze 
vorm bij de gemeente Deventer aangedragen. De gemeente Deventer en Woonunie zijn ook 
de twee aandeelhouders in de NV Wonen boven winkels Deventer. -in deze paragraaf wordt 
op dezelfde wijze als voor Maastricht is gedaan het gevolgde proces van 'wonen boven 
winkels' en de bijbehorende succes- en faalfactoren besproken. 

Rguur 6.3 Impressie Deventer 

6.4.1 Uitgangssituatie 

De gemeente Deventer heeft: eind jaren '90 een plan opgesteld voor de binnenstad; 
binnenstadsperspectief. Hierin werden oplossingen bedacht voor de situatie in de binnenstad. 
Het stimuleren van 'wonen boven winkels' maakte daar onderdeel van uit. Op dat moment 
was er in Deventer sprake van een grote leegstand van woningen boven de winkels. Een 
inventarisatie heeft: geleerd dat er ruimte was voor het realiseren van 500-600 
appartementen van 80 tot 100 m2

• Voor deze grote en duurdere appartementen was en is er 
in Deventer voldoende vraag vanuit verschillende doelgroepen. 
De binnenstad van Deventer kenmerkt zich door het grote aantal monumentale panden. 
Aangezien het monumentale karakter belangrijk is voor de gemeente moet dit behouden 
blijven. De gemeente stelt voor het behoud van monumenten ook middelen beschikbaar. Veel 
van de leegstaande verdiepingen hadden geen bruikbare ontsluiting meer. Gezien de opbouw 
van de binnenstad die voornamelijk bestaat uit gesloten bouwblokken was het niet eenvoudig 

31 Woonunie is in juni 2006 samengegaan met Hanzewonen en verder gegaan onder de naam Iederl. 
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om nieuwe ontsluitingen te realiseren. Hiervoor was de samenwerking van meerdere 
eigenaren vaak een vereiste. 
De gemeente Deventer en woningcorporatie Woonunie, die nu verenigd zijn in de NV waren 
vanaf het begin overtuigd van het nut van 'wonen boven winkels' voor de binnenstad van 
Deventer. Het heeft een lange tijd geduurd om eigenaren ook te motiveren om mee te 
werken, maar alle inspanningen lijken resultaat te hebben. 

Voor het succesvolle 'wonen boven winkels' in Deventer is van belang geweest dat er vanuit 
de gemeente groot draagvlak was om de binnenstad te verbeteren vooral ook uit het oogpunt 
van het behouden van monumenten in de binnenstad. Hierdoor was er politieke steun voor 
de plannen wat ook resulteert in een geldstroom. Daarbij komt dat de corporatie zeer 
betrokken was bij het onderwerp en zelfs de aanzet heeft gegeven tot de oprichting van een 
NV in Deventer. De relatief grote en duurdere appartementen die gerealiseerd zijn sluiten 
goed aan bij de vraag naar woningen in Deventer. 
In de uitgangssituatie is ook een aantal factoren te herkennen die een negatieve invloed op 
het proces kunnen hebben, in hoeverre dit daadwerkelijk zo is hangt af van de manier hoe er 
mee omgegaan wordt. Hierbij kan genoemd worden dat zeals gezegd de eigenaren niet direct 
overtuigd waren en dat er sprake was van moeilijke locatie-eigenschappen zoals het 
ontbreken van toegangen en de beperkte mogelijkheden om deze te kunnen realiseren. 

6.4.2 Proces Wonen boven winkels 

Beleidsvoorbereiding: 
In het allereerste begin was er voor 'wonen boven winkels' een soort subsidieverordening 
voor opgangen binnen de gemeente Deventer. De benadering was echt per project, een 
afzonderlijk pand. Voor ieder afzonderlijk project moest een haalbaarheidsstudie worden 
uitgevoerd en subsidies worden aangevraagd. Vanuit de gemeente werd dit passief 
ingestoken. Op een gegeven moment is er vanuit de corporatie het initiatief genomen om een 
vehikel op te richten in samenspraak met de gemeente om het 'wonen boven winkels' beter 
aan te kunnen pakken. In Deventer werkt men sinds 2000 met een NV structuur vergelijkbaar 
met Maastricht. Deze NV heeft twee aandeelhouders: de gemeente Deventer en 
woningcorporatie Woonunie. Bij de oprichting van de NV Wonen boven winkels Deventer is 
een businesscase aangenomen waarin op basis van de ge·inventariseerde leegstand de 
doelstelling is uitgesproken om 240 woningen in 10 jaar te realiseren. De NV kiest hierbij voor 
de clusterbenadering, meerdere objecten worden tegelijkertijd aangepakt. Op deze manier 
kunnen de moeilijk te realiseren ontsluitingen worden aangepakt. 
De NV verwerft verdiepingen in de binnenstad om ze vervolgens geschikt te maken voor 
bewoning. Daarna worden ze geexploiteerd door de corporatie. Sinds kort neemt de 
corporatie de objecten in eigendom over van de NV. Dit was noodzakelijk vanwege 
financieringsproblemen binnen de NV. In Deventer heeft de NV twee mogelijkheden om de 
panden te verwerven; door middel van koop of erfpacht. De mogelijkheid tot erfpacht is 
aanwezig in Deventer, maar de eigenaren hebben tot nu toe de voorkeur gegeven aan 
verkoop. Ook de NV zelf prefereert de koop van objecten boven de erfpachtconstructie. 
De NV in Deventer is gestart met een bijdrage van beide aandeelhouders en een subsidie van 
VROM. Daarnaast was er een bijdrage van de stichting Beheer CAl-middelen. Deze middelen 
waren bedoeld voor het sluitend maken van projecten. Hierbij ging het om een totaalbedrag 
van 4 miljoen gulden. Op een gegeven moment traden er financieringsproblemen op en 
moest er afgestapt worden van het idee om een soort vastgoedfonds op te zetten waarin alle 
gerealiseerde projecten kwamen. Hiervoor was niet de goede financieringsvoorziening 
opgezet. 
Voor het succes van 'wonen boven winkels' in Deventer is de bedrijfsmatige aanpak van grote 
invloed geweest. Door de oprichting van de NV heeft men de mogelijkheid gekregen om te 
werken met aandacht voor de lange termijn en heeft men een instrument in handen 
waarmee clusters kunnen worden aangepakt. Hiermee is een goede oplossing gekomen om 
aan de negatieve factoren zoals die uit de uitgangssituatie naar voren zijn gekomen het hoofd 
te bieden. Een belangrijke faalfactor in Deventer is de financiering geweest. Door adequaat 
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reageren heeft dit niet direct tot grote gevolgen voor het succes van 'wonen boven winkels' 
geleid. 

Be/eidsuitvoering: 
'Wonen boven winkels' wordt in Deventer uitgevoerd door de NV. De directievoering van de 
NV wordt gedaan door de vastgoedmanager van de corporatie. De corporatie voert ook het 
directie secretariaat. De overige capaciteit wordt allemaal extern ingehuurd door de NV. De 
acquisitie is bijvoorbeeld ender gebracht bij een lokaal en regionaal werkende makelaar. 
In Deventer wordt door de NV de leegstand nu jaarlijks in kaart gebracht. Per cluster zijn alle 
gegevens in kaart gebracht; wat er leeg staat, wie de eigenaar is, wie de gebruiker is. 
Wisselingen worden goed in de gaten gehouden, hiervoor is er een keer in de maand een 
overleg met een makelaar en de NV. Per cluster is bekend welke objecten aangetrokken 
moeten worden wanneer ze beschikbaar komen. Vaak kan er pas jaren na de aankoop iets 
ondernomen worden, maar de NV-structuur maakt het mogelijk om wanneer de mogelijkheid 
zich voordoet belangrijke objecten, bijvoorbeeld voor de ontsluiting van een cluster, alvast te 
verwerven. Dit heeft een positieve invloed op het uiteindelijke resultaat van 'wonen boven 
winkels'. Wanneer er gewerkt zou worden met individuele subsidies voor eigenaren zou het 
veel moeilijker zijn dergelijke projecten met meerdere eigenaren te realiseren. 
Door de NV wordt het traject opgestart om tot de woningen boven de winkels te komen. Op 
het moment dat duidelijk is hoe alles er uit komt te zien en de contractstukken klaar zijn 
wordt het bouwproces overgedragen aan de woningcorporatie. In principe is alles zo duidelijk 
opgesteld dat het aan iedere willekeurige partij kan worden uitbesteed. 
In de afgelopen jaren zijn er evaluatiemomenten geweest. Per jaar wordt er een 
ondernemingsplan opgesteld waarin wordt aangegeven wat er het komende jaar wordt 
ondernomen. Hierin wordt het beleid elk jaar geevalueerd en bijgesteld. Zo bleef zeals in de 
beleidsopzet al aan de orde is gekomen, in eerste instantie het aangekochte vastgoed binnen 
de NV, als ware het een vastgoedfonds. Toen er echter financieringsproblemen van de 
onrendabele top ontstonden moest hier een alternatief voor bedacht worden. De oplossing 
voor dit probleem is gevonden in het uitnemen van het vastgoed uit de NV door de 
woningcorporatie. Op deze manier kan het 'wonen boven winkels' in Deventer voortgezet 
worden. Door de NV zijn, in combinatie met jaarlijkse werkbezoeken aan steden, 
vergelijkingen gemaakt om te kijken hoe Deventer scoort in vergelijking tot andere steden en 
waar nog eventuele verbeterpunten gevonden kunnen worden. Vooral op het gebied van 
financieringsmogelijkheden zou Deventer nog een stap voorwaarts kunnen maken in de 
toekomst. 
Zeals bij de beleidsopzet is gebleken, kan een belangrijk deel van het succes verklaard 
worden door de gekozen werkvorm. Bij de beleidsuitvoering komt een aantal succesfactoren 
naar voren in de manier waarop er binnen de NV gewerkt wordt. Belangrijk is dat men heel 
duidelijk de situatie in de binnenstad in kaart heeft qua leegstand, eigenaren en gebruikers 
en potentiele verwervingen. Op deze manier kan men adequaat reageren op mutaties in de 
binnenstad. Daarnaast wordt er elk jaar een businessplan opgesteld en wordt het beleid 
daarin geevalueerd en aangescherpt. Mogelijke problemen kunnen daardoor in een vroeg 
stadium worden voorzien. Bijvoorbeeld de problemen met de financiering van de onrendabele 
top, waar de corporatie een belangrijke rol heeft gespeeld door het vastgoed uit de NV te 
nemen. 

Communicatie/samenwerking: 
Ook in Deventer was het nodig om ender de eigenaren van het vastgoed in de binnenstad 
draagvlak te creeren. De externe partij die hiervoor ingehuurd is, een makelaar, is van groot 
belang geweest. De eigenaren zijn actief door deze partij benaderd en 'wonen boven winkels' 
heeft op deze manier het draagvlak weten te krijgen. Hiervoor is wel lange adem nodig, dit 
vraagt geduld en veel inspanningen. De oprichting van de Vereniging voor Commercieel 
Onroerend goed Deventer (VCOD) heeft een positieve invloed gehad om de eigenaren te 
bereiken en bekend te maken met 'wonen boven winkels'. 
Door middel van een maandelijks overleg blijven de betrokken partijen binnen de NV goed op 
de hoogte van de situatie van 'wonen boven winkels' in de binnenstad van Deventer. 
Eventuele problemen of nieuwe mogelijkheden kunnen op deze manier vroeg gesignaleerd 
worden en er kan goed op geanticipeerd worden. 
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De communicatie en samenwerking blijken in het proces erg belangrijk te zijn. In Deventer is 
dit begrepen en heeft men daar ruime aandacht aan besteed. De keuze voor een externe 
partij met de juiste contacten, het maandelijks overleg en de oprichting van de Vereniging 
voor Commercieel Onroerend goed Deventer hebben tot een succesvolle samenwerking en 
communicatie geleid. 

6.4.3 Resultaten 

Tot op heden zijn er in Deventer 50-60 woningen gerealiseerd met een oppervlakte van 
gemiddeld 85 m2

• Dit lijkt in eerste instantie niet veel, maar gezien de grootte van de 
appartementen is het een redelijke productie. De doelstelling om binnen 10 jaar 240 
appartementen te realiseren staat nog steeds. Door het wegvallen van het vastgoedfonds 
moet er dus voor de lange termijn een manier gezocht worden om inkomsten te genereren 
om het duurzaam te houden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een andere vorm van 
acquisitie, om meer resultaat te kunnen boeken. 
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6.4.4 Succes- en faalfactoren 

De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Deventer en 
de succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voor gedaan. In het onderstaande schema 
warden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen nog een 
keer expliciet genoemd. Dit schema zal later in dit rapport dienen om de steden met elkaar te 
vergelijken en daaruit conclusies te trekken. 
In Deventer zijn de medewerking van de politiek en corporatie, de manier van aanpak, de 
beschikbare financiele middelen, de goede beheersing en evaluatie van het proces en de 
goede communicatie de grootste succesfactoren geweest. De faalfactoren zijn in Deventer de 
medewerking van eigenaren en de toegankelijkheid van de panden. 

Klitische factoren realisatie 'wonen boven winkels' 

- Draagvlak onder actoren 
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Hedewerl:fng Villi de polJbek 

V6ie van de poliliek 
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- Uitvoerlng 
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Rguur 6.4 Overzicht succes- en faa/factoren Deventer 
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6.5 Ven lo 

Naast de twee succesvolle cases, Maastricht en Deventer, zijn er ook cases in het onderzoek 
betrokken waar men kan spreken van een hernieuwde start. In deze gevallen is er, na een 
stagnatie in het proces van het realiseren van woningen boven winkels, een andere weg 
ingeslagen. Een van die steden is Venlo. In 1998 is in het kader van Grotestedenbeleid 
'wonen boven winkels' opgepakt. Langzaam verminderde de aandacht voor 'wonen boven 
winkels' bij de gemeente. De ontwikkeling stagneerde en er is een nieuwe start gemaakt 
welke weer perspectief biedt voor de toekomst van 'wonen boven winkels' in de binnenstad 
van Venlo. Stadsmanagement Venlo heeft nu de taken op zich genomen en heeft een andere 
aanpak gekozen. In Venlo heeft een interview plaatsgevonden met mevrouw Dankers van 
Stadsmanagement Venlo. 

Figuur 6.5 Jmpressie Vento 

6.5.1 Uitgangssituatie 

In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de historische binnenstad van Venlo 
verwoest. Desondanks is er nog een aantal monumentale panden bewaard gebleven waar 
men dan ook erg zorgvuldig mee omspringt. In 1998 is in het kader van het 
Grotestedenbeleid het initiatief genomen voor 'wonen boven winkels'. Dit was ingegeven door 
de situatie in de binnenstad; verslechterende leefbaarheid en enorme leegstand. De 
verdiepingen kenmerken zich door de slechte bereikbaarheid en de kwaliteit die achteruit 
gaat door de leegstand. Venlo is wat dat betreft niet anders dan andere steden. Ook in Venlo 
is sprake van een grote leegstand, ongeveer 90% van de bovenverdiepingen staat leeg. En 
dat terwijl er voldoende vraag naar woningen is in Venlo. Enerzijds zijn er veel starters voor 
wie er weinig geschikte woonruimte beschikbaar is op de markt. Anderzijds is er de behoefte 
aan studentenhuisvesting. De Fontys Hogeschool heeft veel studenten uit het buitenland die 
gehuisvest moeten worden. 
In eerste instantie was het draagvlak bij de gemeente aanwezig voor 'wonen boven winkels', 
daar kwam ook het initiatief vandaan. Later verschoof het accent door een gemeentelijke 
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herindeling naar andere terreinen en verloor het 'wonen boven winkels' prioriteit bij de 
gemeente. 
Het verminderen van draagvlak bij de gemeente door verschillende omstandigheden is de 
belangrijkste faalfactor geweest voor 'wonen boven winkels' in Venlo. Daar kwam nog bij dat 
de eigenaren niet direct hun medewerking verleenden en de verdiepingen niet makkelijk te 
ontsluiten waren door het stedelijk weefsel zoals dat in Venlo in de binnenstad aanwezig is. 
Daarentegen zijn de grate vraag naar woningen, de grate beschikbaarheid van leegstaande 
verdiepingen, de medewerking van een corporatie en uiteindelijk ook nog steeds de 
gemeente, succesfactoren geweest voor de herstart die heeft plaats gevonden in Venlo. 

6.5.2 Proces Wonen boven winkels 
Beleidsvoorbereiding: 
Het eerste initiatief is in 1998 in Venlo genomen door de gemeente in het kader van 
grotestedenbeleid. Hiervoor heeft men ook een bijdrage gekregen van 450.000 gulden. Door 
de gemeente is er vervolgens een verordening opgemaakt, er is een politiek document 
gemaakt langs welke lijnen er subsidie uitgezet en aangevraagd kon warden. Aan deze 
verordening lag een verkennend onderzoek ten grondslag. 
De gemeente heeft in eerste instantie een passieve houding aangenomen, eigenaren konden 
zich zelf melden bij de gemeente. Vervolgens is er een periode een aanloop geweest naar 
een gemeentelijke herindeling en is de aandacht binnen de gemeente verschoven naar 
andere terreinen. Toen een deadline voor de toegekende subsidies uit het grotestedenbeleid 
in zicht kwam en er nog niet veel gerealiseerd was is het 'wonen boven winkels' bij 
Stadsmanagement ondergebracht. Stadsmanagement Venlo hangt binnen de gemeente 
onder de portefeuille Economische Zaken. 
Op dat moment is er door Stadsmanagement gekeken naar een andere aanpak. Hieruit is de 
aanpak gekomen waarin een corporatie participeert en panden in erfpacht neemt. Een 
externe partij, in het geval van Venlo acquiReal, regelt de acquisitie, communicatie en de 
contractvorming. Op dit moment is er een convenant tussen de gemeente Venlo, 
woningcorporatie Antares, de VvE in de binnenstad en Stadsmanagement. AcquiReal zit erbij 
voor de uitvoering. 
Een belangrijke faalfactor in de beleidsopzet is de passieve rol van de gemeente geweest bij 
de eerste start. Hierdoor is er in de eerste periode weinig resultaat geboekt. Bij de herstart is 
er gekozen voor een actievere aanpak waarvoor een externe partij is ingehuurd. Daarnaast is 
men gebruik gaan maken van erfpachtconstructies in plaats van alleen maar te werken met 
subsidies voor individuele eigenaren. Dit heeft een positieve bijdrage gehad op de 
medewerking van eigenaren. 

Beleidsuitvoering: 
Zoals uit de beleidsopzet blijkt is er op het moment dat de deadline voor de subsidie in zicht 
kwam (door de situatie gedwongen)geevalueerd en is er gekozen voor een andere aanpak. 
Hiervoor heeft men de plannen zoals die er al voor 'wonen boven winkels' waren aangepast. 
Stadsmanagement zoekt samen met een actiegroep een bepaald gebied uit waar de focus op 
gericht wordt. AcquiReal gaat vervolgens daar onderzoek naar verrichten en actief acquisitie 
plegen om te proberen deze eigenaren bereid te krijgen mee te werken. Als dat lukt, geven 
eigenaren de verdiepingen in erfpacht aan de woningcorporatie voor een periode van 50 jaar. 
De eigenaar ontvangt in die periode een erfpachtcanon. De corporatie neemt het verdere 
traject van ontwikkelen en exploiteren op zich. Naast deze constructie met erfpacht blijft er 
subsidie beschikbaar voor eigenaren die toch zelf willen investeren in woningen boven de 
winkels. Ook in de toekomst zullen die subsidies naast de erfpachtconstructie beschikbaar 
blijven. 
Op dit moment vindt de evaluatie plaats over hoe deze methode heeft gewerkt en of deze in 
de toekomst ook nog voldoende oplossingen biedt. 
Het project is tot nu toe twee keer gefinancierd met behulp van subsidies voor 
Grotestedenbeleid en ISV(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Voor de toekomst zal 
er een andere bron moeten warden gevonden. 
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Door het inhuren van expertise voor de uitvoering heeft men in Venlo een belangrijke stap 
kunnen maken. 
Een belangrijke succesfactor in de uitvoering is het inschakelen van een externe partij met 
ervaring op het gebied van 'wonen boven winkels'. Dit heeft een positief effect op het 
resultaat van de uitvoering gehad. 

Communicatie/samenwerking 
In eerste instantie is er door de gemeente niet of nauwelijks gecommuniceerd om 'wonen 
boven winkels' onder de aandacht te brengen. Zoals uit de beleidsopzet en uitvoering al is 
gebleken speelt op dit moment de externe partij een grote rol in de communicatie in het 
proces. Op dit moment wordt er via alle kanalen gecommuniceerd om te laten zien dat er 
gewerkt wordt aan 'wonen boven winkels'. Daarnaast worden de eigenaren doelgericht 
benaderd door acquiReal, hiervoor worden de gegevens uit het Kadaster gebruikt. Er wordt 
dus prikkelend en vooraf gecommuniceerd in het kader van de acquisitie. 
In het convenant tussen alle betrokken partijen is duidelijk omschreven wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wie wat doet. Hierdoor is er een basis voor een goede samenwerking 
tussen de partijen. 
Een faalfactor bij de eerste start is geweest dat er veel te weinig is gecommuniceerd met 
betrokkenen bij 'wonen boven winkels'. Bij de herstart is hier goed naar gekeken en dit is nu 
ook als succesfactor te omschrijven. Er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd over 
het project en een externe partij benadert actief de betrokkenen. De samenwerking tussen de 
partijen in het convenant verloopt goed omdat daarvoor de basis is gelegd met goede en 
duidelijke afspraken. 

6.5.3 Resultaten 

Tot op heden zijn er in Venlo 40-45 eenheden gerealiseerd. Op korte termijn zal er met alle 
partijen gesproken worden over de voortzetting van het project. Het project loopt nu redelijk 
tot goed, maar er zal geld nodig zijn om het voort te zetten. Er moet nu via een andere 
manier geld beschikbaar komen dan de afgelopen jaren het geval was. Uit onderzoek blijkt 
dat er nog een potentieel van 200 eenheden is in de binnenstad van Venlo. 
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6.5.4 Succes- en faalfactoren 
De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Venlo en de 
succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voorgedaan. In het onderstaande schema 
worden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen nog een 
keer expliciet genoemd. Dit schema zal later in dit rapport dienen om de steden met elkaar te 
vergelijken en daaruit conclusies te trekken. 
Bij de eerste start in Venlo waren de faalfactoren de medewerking van de gemeente, de 
toegankelijkheid van de panden, de manier van aanpak en de communicatie. 
Bij de herstart waren de succesfactoren de medewerking van de gemeentecorporatie en 
Stadsmanagement, de manier van aanpak en de communicatie en samenwerking. De 
faalfactoren zijn de toegankelijkheid en in mindere mate de medewerking van eigenaren. 
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6.6 Amersfoort 

De tweede case waarin sprake is van een hernieuwde start is Amersfoort. In deze 
groeigemeente met een historische kern dateert het eerste initiatief al uit de jaren '80 van de 
vorige eeuw. Sinds 2001 is er een vervolg gegeven aan de eerste initiatieven en is er een 
andere weg ingeslagen. Na een beleid wat gericht was op een meer individueel gerichte 
aanpak met subsidies is er bij de herstart voor gekozen om met een NV-constructie te gaan 
werken. In deze NV zijn in Amersfoort de gemeente en woningcorporatie de Alliantie 
samengekomen. Om een beeld te krijgen van het gevolgde proces in Amersfoort is naast 
desk-research een interview gehouden met de heer de Backer, directeur NV Wonen boven 
winkels Amersfoort. 

Figuur 6.7 Impressie Amersfoort 

6.6.1 Uitgangssituatie 

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zijn in Amersfoort de eerste stappen gezet voor 
'wonen boven winkels'. In 1981 was Amersfoort een groeistad geworden en de toenmalige 
wethouder was voorstander om niet alleen naar de uitleggebieden rondom Amersfoort te 
kijken maar ook naar de bestaande binnenstad. Want daar was veel te winnen vooral op het 
gebied van restauratie, monumentenzorg maar ook volkshuisvestelijk. Dit vormde een goede 
basis voor 'wonen boven winkels' in de binnenstad van Amersfoort. 
Onder de eigenaren was bij de start redelijke animo voor 'wonen boven winkels'. Dit kwam 
door de beschikbare subsidie en de door de eigenaar te plegen investering welke relatief laag 
was . Vaak betrof het, zoals nu blijkt, namelijk panden die nog een toegang naar boven 
hadden of waar deze relatief gemakkelijk te realiseren waren. Er waren veel panden 
beschikbaar voor 'wonen boven winkels' want er was een grote leegstand in het 
kernwinkelgebied. In de binnenstad van Amersfoort zijn de meeste panden monumenten. 
Enerzijds geeft dat beperkingen door de wet- en regelgeving, maar anderzijds zijn er voor 
monumenten juist vrijstellingen en subsidies. 
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Het voordeel van Amersfoort ten opzichte van andere steden is de opbouw van de 
binnenstad. Het is relatief eenvoudig om panden van achteren te ontsluiten en er zijn veel 
open binnenterreinen. 
Omdat Amersfoort een groeigemeente was geworden, was er ook voldoende vraag naar de 
gerealiseerde wooneenheden in de binnenstad. Bij de herstart van 'wonen boven winkels' was 
er een nieuwe doelgroep voor de woningen; studenten. Na een perioc:le zonder hoger 
onderwijs in Amersfoort zijn er weer opleidingen van de Hogeschool Utrecht in de stad 
gevestigd. Deze studenten creeren een nieuwe vraag naar woonruimte. 

In de uitgangssituatie van Amersfoort is een aantal succes en faalfactoren te onderscheiden. 
Factoren die een gunstig effect hebben gehad op het resultaat zijn dat de gemeente het 
eerste initiatief heeft genomen en daar subsidies voor beschikbaar heeft gemaakt. Daarnaast 
was er ten tijde van de herstart een nieuwe doelgroep voor de woningen waar grate 
aandacht voor was. De situatie in de binnenstad leent zich voor 'wonen boven winkels'. In het 
allereerste begin was er nog een groot aantal panden beschikbaar waar de ontsluiting nog 
aanwezig was. Bij de herstart kan er warden geprofiteerd van de opbouw van de binnenstad 
die het mogelijk maakt clusters te ontsluiten. 
Echte faalfactoren in de beginsituatie in Amersfoort zijn niet te noemen. Enige punt zou 
kunnen zijn de aanwezigheid van vele monumenten. Dit kan van invloed zijn op de 
uitvoerbaarheid van projecten. Echter betrokkenen geven aan dat dit niet alleen negatief 
werkt. 
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6.6.2 Proces Wonen boven winkels 

Beleidsvoorbereiding: 
In eerste instantie is in de jaren '80 het 'wonen boven winkels' door de gemeente Amersfoort 
ingezet met individuele subsidies. Dit heeft geleid tot redelijke resultaten. Ambtenaren gingen 
de straat op om actief eigenaren te benaderen, daarnaast werden vanuit het kadasterbestand 
ook eigenaren benaderd. Achteraf gezien kan geconstateerd worden dat vooral de makkelijke 
gevallen zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld gevallen waar de ontsluiting naar de etages nog 
aanwezig was. Uiteindelijk is het proces gestagneerd omdat de aandacht voor 'wonen boven 
winkels' verminderde en het geld wat beschikbaar was opraakte. Voor 'wonen boven winkels' 
was geld beschikbaar gesteld, maar voor de lange termijn bood dit geen oplossing. Als het 
geld op was moest er weer gezocht worden naar nieuwe bronnen om geld beschikbaar te 
krijgen voor 'wonen boven winkels'. Daarnaast werd het moeilijker om per adres tot een 
oplossing te komen. 
In 2001 is er door de gemeente onderzoek laten doen naar de plekken in de binnenstad die 
zich lenen voor 'wonen boven winkels'. Hieruit bleek dat er een potentie was van maximaal 
200 eenheden op leegstaande etages in de binnenstad. Dit vond de gemeente 
belangwekkend genoeg om het 'wonen boven winkels' weer nieuw leven in te blazen. Er is 
toen gekozen voor een andere aanpak. Op basis van het rapport van Meertens en Steffens 
(thans acquiReal) is er gekozen voor een clustergewijze aanpak. In dit rapport werden 
clusters onderscheiden waarvan er een aantal kansrijk was. Om dit aan te kunnen pakken is 
toen besloten een NV op te richten. Deze NV heeft twee aandeelhouders, de gemeente 
Amersfoort en woningcorporatie de Alliantie. De gemeente heeft overwogen of zij de 
uitvoering van 'wonen boven winkels' zelf ter hand zou moeten en is tot de conclusie 
gekomen dat het niet tot haar core-business behoort en dat een andere partij dat moest 
doen. De gemeente kwam toen uit bij Stadsherstel Amersfoort. Stadsherstel Amersfoort is 
een NV die monumenten en beeldbepalende panden in Amersfoort en omgeving verwerft, 
reconstrueert, restaureert en beheert om deze panden in stand te houden. Deze partij had al 
vaak contacten met de gemeente bij hun werkzaamheden in de binnenstad. Stadsherstel 
probeerde bij haar eigen bezit zo veel mogelijk de woonfunctie terug te brengen. De techniek 
beheerst Stadsherstel en dat was voor de gemeente de reden om Stadsherstel de 
uitvoerende taak te geven. 
Het heeft nog wel wat voeten in aarde gehad voor men tot de oprichting van de NV is 
gekomen. In feite is het een PPS-constructie. In de politiek was hier een weerstand tegen 
omdat de gemeente Amersfoort eerder een dergelijke constructie was aangegaan voor het 
centrumplan en dit was niet tot ieders tevredenheid verlopen. Uiteindelijk heeft men besloten 
om het toch te doen. Stadsherstel heeft wel een dienstverleningsovereenkomst met de 
gemeente moeten tekenen. Hierin staat dat de zij een inspanningsverplichting heeft om in 8 
jaar 120 woonruimten op te leveren. 
Om de investeringen te kunnen doen moet de NV Wonen boven winkels deze financieren. In 
Amersfoort heeft men een interessante constructie hiervoor. De gemeente heeft geld voor 
stedelijke vernieuwing en er is afgesproken dat de NV Wonen boven winkels tegen 2,5% 15 
jaar lang geld krijgt voor 'wonen boven winkels 'projecten. De corporatie heeft zich 
verbonden om de volgende 15 jaar ook tegen 2,5% geld beschikbaar te stellen, dus in totaal 
30 jaar. Hier schuilt een gedeelte van het huidige succes van 'wonen boven winkels' in 
Amersfoort. Alie projecten worden doorgerekend met de eerste 30 jaar 2,5% en daarna 
marktrente. Deze marktrente wordt ingeschat op 5,5%. 

In het eerste begin van 'wonen boven winkels' in Amersfoort voldeed de aanpak die door de 
gemeente gekozen was. Later zou blijken dat hierin een faalfactor zat. Toen de makkelijke 
gevallen allemaal gerealiseerd waren bleek de methode niet geschikt voor het verdere 
verloop van 'wonen boven winkels'. Bovendien was er slechts beperkt geld beschikbaar, voor 
de langere termijn was er niet direct geld beschikbaar. 
Een van de succesfactoren in de huidige situatie is dat op basis van het uitgevoerde 
onderzoek gekozen is voor een aanpak door middel van de NV. Door deze NV kunnen panden 
worden aangekocht of in erfpacht genomen. Hierdoor is men minder afhankelijk geworden 
van de eigenaren. Een tweede belangrijke succesfactor is de financieringsmogelijkheid van de 
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NV. Men kan zeer gunstig financieren door het geld wat door de aandeelhouders beschikbaar 
wordt gesteld. 

Be/eidsuitvoering: 
Zoals bij de beleidsopzet is besproken wordt 'wonen boven winkels' in Amersfoort vanaf 2001 
uitgevoerd met behulp van een NV. Dit is besloten op basis van een rapportage over de 
mogelijkheden voor 'wonen boven winkels' in het kernwinkelgebied in Amersfoort. De 
aandeelhouders hebben de uitvoering gelegd bij de NV Stadsherstel. Stadsherstel heeft 
slechts een persoon in dienst, zij besteedt werkzaamheden uit aan Zinnig Beheer. Zij voeren 
ook de reguliere werkzaamheden voor Stadsherstel uit en hebben alle kennis in huis om 
'wonen boven winkels' tot een goed einde te kunnen brengen zowel bij de realisatie als bij 
beheer. 
De NV Wonen boven winkels probeert panden aan te kopen en als dat niet lukt de panden te 
verwerven door middel van erfpacht. In Amersfoort vindt de erfpacht plaats op basis van 50 
jaar. Er loopt nu een aantal projecten op basis van erfpacht omdat de eigenaar de 
bovenverdieping niet wilde verkopen aan de NV. Men probeert wel een goede mix van koop 
en erfpacht te behouden zodat er naar de toekomst toe enige reserve behouden blijft. Bij 
erfpacht immers gaat na 50 jaar de verdieping om niets terug naar de eigenaar. 
Eigenaren van leegstaande verdiepingen worden door de NV of acquiReal benaderd of ze 
bereid zijn mee te werken. De NV benadert bijvoorbeeld eigenaren als bekend wordt wanneer 
een winkel vertrekt. Op dat moment springt de NV daarop in en probeert een voet tussen de 
deur te krijgen. Maar eigenaren benaderen ook de NV. Omdat Stadsherstel bekend is in de 
stad en de resultaten van 'wonen boven winkels' zichtbaar worden komen steeds meer 
eigenaren zich melden. 
Wanneer een pand is verworven wordt er door de NV een plan gemaakt voor het object. Per 
situatie wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij wordt gekeken naar de locatie zelf 
en de vraag vanuit de doelgroepen. Vervolgens worden de verdiepingen geschikt gemaakt 
voor bewoning en geexploiteerd. Insteek voor de NV was een clustergewijze aanpak, men is 
met drie clusters bezig, maar de gerealiseerde eenheden vallen daar niet onder. Bij de 
clusters ziet men toch dat de materie weerbarstig is en het veel tijd vergt voordat alle 
betrokkenen met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen. 
Het succes in de beleidsuitvoering in Amersfoort zit in het feit dat er gewerkt wordt met 
partijen die beschikken over de juiste kennis en ervaring om het proces uit te voeren en te 
beheersen. Daarnaast wordt er bij de realisatie goed gekeken wat de mogelijkheden zijn wat 
betreft locatie en huurprijs en vraag van de verschillende doelgroepen. 

Samenwerking/communicatie: 
Voor de acquisitie wordt naast eigen mensen gebruik gemaakt van de expertise van 
acquiReal. Deze partij heeft ruime ervaring met 'wonen boven winkels' in een groot aantal 
steden en hebben veel contacten met landelijk opererende partijen. Naast gebruik van de 
externe partij, communiceert de NV wonen boven winkels ook zelf met de eigenaren. Hierbij 
maakt men dan gebruik van de kennis en contacten die aanwezig zijn bij Stadsherstel. 
De belangrijkste partijen bij de uitvoering van het 'wonen boven winkels' zijn de NV Wonen 
boven winkels en de NV Stadsherstel. In Amersfoort zijn dit dezelfde mensen, dit maakt dat 
er rechtstreeks gecommuniceerd wordt, hierdoor is er sprake van een eenvoudige 
samenwerking. 
Een belangrijke succesfactor in de samenwerking en communicatie in Amersfoort is dat de NV 
gebruik maakt van een adviesbureau dat contacten heeft met landelijke partijen. Hierdoor 
kan er snel gerealiseerd worden. Daarnaast profiteert de NV Wonen boven winkels van de 
naamsbekendheid en de ervaring die Stadsherstel al heeft vanuit haar werkzaamheden in de 
binnenstad van Amersfoort. Bijkomend voordeel is dat de mensen van de NV wonen boven 
winkels grotendeels dezelfde zijn als van de NV Stadsherstel. Hierdoor is er een duidelijke 
afstemmen tussen de NV en de uitvoering. 
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6.6.3 Resultaten 
In de eerste tranche in de jaren '80 en '90 zijn er 100 woningen gerealiseerd. Op basis van 
de nieuwe opzet zijn er al 32 eenheden' gerealiseerd en is er een groot aantal in 
voorbereiding. Voor de komende jaren ziet het er voor het 'wonen boven winkels' in 
Amersfoort goed uit. 

6.6.4 Succes- en faalfactoren 

De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Amersfoort 
en de succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voor gedaan. In het onderstaande 
schema worden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen 
nog een keer expliciet genoemd. Dit schema zal later in dit rapport dienen om de steden met 
elkaar te vergelijken en daaruit conclusies te trekken. 
Bij de start van 'wonen boven winkels' was de grootste faalfactor de financiering, 
succesfactoren waren de medewerking en visie van de politiek en de mate van leegstand. 
Bij de herstart is sprake van dezelfde succesfactoren, alleen zijn daar de manier van aanpak, 
de financiering, het beheersen van het proces en de communicatie en samenwerking 
bijgekomen. 

Krtische factaen realisalie 'wonen bo¥en wir*els' 
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Figuur 6.8 Overzicht succes- en faalfactoren Amersfoort 
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6.7 Haarlem 

De derde categorie steden die in dit onderzoek wordt behandeld is de groep waar men kan 
spreken van stagnerende ontwikkelingen op het gebied van 'wonen boven winkels'. Haarlem 
is hier een voorbeeld van. In 1994 is men gestart met 'wonen boven winkels', daarbij is 
gekozen voor een aanpak met individuele subsidies, waarbij het passief is ingestoken door de 
gemeente. Na een redelijk succesvolle periode is men aanbeland in een periode waarin de 
productie stagneert en er weinig perspectief lijkt te zitten in 'wonen boven winkels' in de 
binnenstad. In Haarlem is een interview gehouden met de heer Dijk die werkzaam is geweest 
als projectleider Wonen boven winkels bij de gemeente Haarlem. 

HAARLEM :·. 

Aguur 6.9 Impressie Haar/em 

6. 7 .1 Uitgangssituatie 

Als eerste zal er een beeld geschetst worden van de uitgangssituatie zoals die in Haarlem 
aanwezig was bij de start van 'wonen boven winkels'. 
Het eerste initiatief is in Haarlem in 1994 genomen door de gemeente. Het is op de kaart 
gezet door een wethouder die zich zorgen maakte over verloedering van de binnenstad. In 
Haarlem is sprake van een historische binnenstad met veel monumentale panden. In de 
binnenstad is 40% van de panden monument of beeldbepalend. Bij de start van 'wonen 
boven winkels' stonden in het kernwinkelgebied 700 van de 1400 objecten leeg. Tegelijkertijd 
was er sprake van een grote vraag naar woningen in de binnenstad van Haarlem. Hierbij 
profiteert men van de nabijheid van Amsterdam. 
Alie betrokken partijen waren op de hoogte van het probleem, en het besef was aanwezig dat 
er iets moest gebeuren. Overtuigen van de eigenaren om daadwerkelijk woningen te gaan 
realiseren was noodzakelijk omdat het natuurlijk over grote investeringen gaat die de 
eigenaren moeten doen. 
Het succes wat 'wonen boven winkels' de afgelopen jaren heeft gekend komt deels door het 
draagvlak wat er was in de politiek. Men was bereid te doen wat nodig was voor een goede 
binnenstad. Veel moeite was nodig om eigenaren zo ver te krijgen te investeren in 'wonen 
boven winkels'. 

Technische Universiteit Eindhoven -69 



Wonen boven winkels 

6.7.2 Proces Wonen boven winkels 
Zoals gezegd komt het eerste initiatief voor het realiseren van woningen boven de winkels in 
de binnenstad vanuit de gemeente. De gemeente heeft op dat moment gekozen voor een 
bepaalde aanpak. Dit is in Haarlem de individuele, subsidiegerichte aanpak geworden. 

Beleidsvoorbereiding: 
In Haarlem is sprake van een individuele, subsidiegerichte aanpak. In de beginperiode was er 
sprake van een passieve aanpak, het initiatief werd bij de eigenaren gelaten en de gemeente 
voorzag alleen in subsidies. Deze subsidie was maximaal 13.000 euro per woning. Op een 
gegeven moment waren de makkelijke projecten gerealiseerd en was er een dalende lijn van 
oplevering te zien. De gerealiseerde projecten lagen veelal aan de rand van het 
kernwinkelgebied, daar waar opgangen in de meeste gevallen nog aanwezig waren. 
Daarop heeft de gemeente een externe partij betrokken bij 'wonen boven winkels'. Hiermee 
werd de aanpak van passief meer actief. Er werd bouwblokonderzoek gedaan en de 
eigenaren werden benaderd. De eigenaren werden ook ondersteund in het administratieve 
traject wat doorlopen moest worden in het geval men tot realisatie van de woningen 
overging. 
Omdat in het kernwinkelgebied vaak de ontsluiting het grootste probleem vormde is er 
gezocht naar een aanpak die hier een oplossing voor zou kunnen bieden. Hiervoor is er naast 
de individuele aanpak een traject voor clustergewijze aanpak ingezet. Hiervoor is door de 
gemeente Haarlem in 2001 Woningbeheer uit Den Haag gecontracteerd. Bij deze aanpak 
werd de eigenaren in een bepaald cluster een soort menu aangeboden. Zij konden kiezen uit 
een aantal mogelijkheden, zo konden zij zelf investeren, de verdieping in erfpacht uitgeven 
aan Woningbeheer of verkopen aan Woningbeheer. Echter deze clusters bleven steken op 2 
of 3 eigenaren die niet mee wilden werken of twijfelden. Omdat het niet echt verder kwam is 
na een jaar of 4 het contract met Woningbeheer opgezegd. 
Belangrijke succesfactor is in Haarlem dat men continu het proces heeft gevolgd en de 
aanpak erop heeft aangepast. Echter er is binnen de huidige aanpak niet de mogelijkheid om 
aankopen te doen om op die manier een doorbraak te forceren om een cluster te realiseren. 

Beleidsuitvoering: 
Tijdens het proces hebben evaluaties plaats gevonden. Deze waren ingegeven door 
stagnerende resultaten en de wetenschap dat in de nabije toekomst de subsidie, zoals deze 
de afgelopen jaren beschikbaar was, zou wegvallen. Bij de laatste evaluatie is men tot de 
conclusie gekomen om niet meer te werken met een externe partij vanwege de kosten. De 
taken zijn onderling binnen de gemeente verdeeld. 
Medewerking van de eigenaren is van belang voor het succes van 'wonen boven winkels', in 
Haarlem heeft ook nog een andere factor meegespeeld. Het bestemmingsplan in de 
binnenstad heeft een vertragende en soms zelfs beperkende rol gespeeld. Het 
bestemmingsplan was niet up-to-date waardoor in bijna alle gevallen een artikel 19 procedure 
moest worden doorlopen. Door een uitspraak van de Raad van State, het Leids arrest, mag er 
niet gebouwd worden in een beschermd stads- of dorpsgezicht op basis van artikel 19. 
Hierdoor werd het moeilijk om nieuwe toegangen te creeren naar de leegstaande etages. 
Het geld dat beschikbaar was voor 'wonen boven winkels' subsidies kwam uit de ISV bijdrage. 
In het begin was er ook nog veel mogelijk om subsidies te krijgen daar waar het ging om 
monumenten. Dit is in de laatste jaren steeds minder geworden. Toen duidelijk werd dat de 
ISV subsidiekraan dicht zou gaan is er gezocht naar andere alternatieven om 'wonen boven 
winkels' te financieren. Een alternatief werd gevonden in de vorm van een laagrentende 
lening voor eigenaren beschikbaar te stellen om daarmee de onrendabele top te kunnen 
financieren. Uiteindelijk is deze constructie niet doorgegaan omdat de gemeente dit een brug 
te ver vond en hierin dus niet mee wilde gaan. 
Dit is een belangrijke faalfactor die in de uitvoering gesignaleerd kan worden. Dit heeft de 
stagnatie in feite ingezet. Men zag welke problemen zich voor zouden doen, men had een 
oplossing ervoor, maar het is niet tot uitvoering gekomen. Daarnaast heeft de situatie 
rondom het bestemmingsplan gezorgd voor uitstel en soms afstal van projecten. 

Technische Universiteit Eindhoven -70 



... ' .. ~- ·' . . .. 

Wonen boven winkels 

Communicatie/samenwerking 
In het allereerste begin van 'wonen boven winkels' in Haarlem werd er slechts voorgelicht 
door de gemeente. Met de komst van de externe partij is er een situatie ontstaan waarin er 
actiever is gecommuniceerd en samengewerkt met betrokkenen. Voor de communicatie 
gebruik gemaakt van een vast stappenplan. Op deze manier wist men van elkaar wat er 
verwacht werd en hoever men in het proces is. Dit werd door de betrokkenen als zeer prettig 
ervaren in Haarlem. 
Het succes is vanuit de communicatie en samenwerking te verklaren vanuit het feit dat een 
externe partij door de gemeente was ingehuurd. Hierdoor ontstaat toch een soort 
onafhankelijkheid en heeft de eigenaar meer vertrouwen dat zijn belangen warden behartigd. 
Dit werd nog eens versterkt door het vaste stappenplan waarmee werd gewerkt zodat voor 
de eigenaar duidelijk was waar hij zich in het proces bevond. 

6.7.3 Resultaten 

Tot op heden zijn er in Haarlem 247 woningen gerealiseerd. In het begin zijn dit voornamelijk 
de relatief makkelijk te realiseren woningen geweest, waar nog een opgang aanwezig was en 
waar met beperkte investeringen de verdieping weer voor bewoning beschikbaar kon warden 
gemaakt. 
Na het afstoten van externe partijen voor de uitvoering is het project niet goed opgepakt 
binnen de gemeente. Hierdoor kan men op dit moment spreken van stagnerende 
ontwikkelingen wat betreft 'wonen boven winkels' in Haarlem. 
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6. 7 .4 Succes- en faalfactoren 

De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Haarlem en 
de succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voor gedaan. In het onderstaande schema 
worden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen nog een 
keer expliciet genoemd. Dit schema zal later in dit rapport dienen om de steden met elkaar te 
vergelijken en daaruit conclusies te trekken. 
In Haarlem zijn de mate van leegstand, de vraag naar woningen, het beheersen van het 
proces en de communicatie en samenwerking de succesfactoren. De faalfactoren zijn de visie 
van de politiek, de toegankelijkheid van de panden, de manier van aanpak en de financiering. 

Kritische factoren re.ahsatie 'wonen boven winkels' 
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6.8 Utrecht 

De tweede stad met een stagnerende ontwikkeling van 'wonen boven winkels' in dit 
onderzoek is Utrecht. Als een van de eerste steden pakte Utrecht het 'wonen boven winkels' 
op. In eerste instantie is met relatief bescheiden middelen en een individuele aanpak een 
mooi resultaat geboekt. Nu is er echter een moment van stagnatie in het proces gekomen. In 
deze paragraaf zal de situatie in de stad Utrecht warden besproken aan de hand van de 
verkregen informatie uit onder meer het interview met de heer Kool, beleidsadviseur 
Monumenten bij de gemeente Utrecht. 
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Aguur 6.11 Impressie Utrecht 

6.8.1 Uitgangssituatie 

Het 'wonen boven winkels' is in Utrecht in de aandacht gekomen op het moment dat ook veel 
andere steden te maken hadden met problemen in de binnenstad. De binnenstad van Utrecht 
kenmerkt zich door het grate aantal monumentale panden. Bovendien is de hele binnenstad 
een beschermd stadsgezicht. In de binnenstad van Utrecht was een redelijk grate leegstand. 
Op basis van een globale inventarisatie met behulp van de gemeentelijk basis administratie 
bleek al dat 20% van de woningen leeg zou staan. De verwachting is dat er zelfs meer 
objecten beschikbaar zijn voor 'wonen boven winkels'. Er zou dus een groat aantal woningen 
aan het bestand kunnen warden toegevoegd. In Utrecht is het geen probleem om de 
woningen bewoond te krijgen. Er is voldoende vraag van verschillende groepen, zoals in 
Utrecht bijvoorbeeld de studenten. Het was niet eenvoudig om de woningen te realiseren 
omdat veelal de toegangen waren verdwenen. 
Als men kijkt naar wat er in Utrecht in de afgelopen jaren is gerealiseerd met beperkte 
middelen kan men spreken dat er daadwerkelijk draagvlak is bij de verschillende actoren. Ook 
in Utrecht heeft het veel moeite gekost om de eigenaren te bewegen in het proces mee te 
gaan. Dit hangt natuurlijk ook samen met de investeringen die de eigenaar geacht wordt te 
plegen. 
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De succesfactoren van het 'wonen boven winkels' in Utrecht in de uitgangssituatie warden 
vooral gevonden in de grate leegstand die er was waardoor er veel gerealiseerd kon warden 
en er tegelijkertijd ook veel vraag naar huisvesting was. Dit werd mogelijk gemaakt door een 
gemeente die overtuigd was van het nut van 'wonen boven winkels' en op deze manier ook 
een bijdrage leverde aan het behoud van monumenten in de binnenstad. Als faalfactor kan 
warden genoemd dat de gemeente op beslissende momenten waarap prablemen werden 
voorzien niet kardaat is opgetreden. 

6.8.2 Proces Wonen boven winkels 

Be/eidsvoorbereiding: 
In 1980 is er na een appel van de prajectgroep 'Wonen in de binnenstad' door de gemeente 
een voorstel opgesteld voor de ongewenste ontwikkeling van het anttrekken van woonruimte 
in de binnenstad. In 1986 is er de Nata 'Wonen boven winkels in de city' opgesteld. In 1988 
is er een gemeentelijke prajectleider aangesteld en werden subsidiemiddelen ingezet. Uit een 
evaluatie in 1992 is gebleken dat deze inzet niet het gewenste effect heeft gehad. Er was dus 
reden voor een koerswijziging. Deze hield in dater een beleidsadvies is opgesteld waarin het 
avertuigen van eigenaren en het realiseren van projecten op basis van vrijwilligheid centraal 
stonden. Bovendien is er een externe prajectleider gevestigd binnen het wijkbureau. In 1995 
is er een heroverweging gedaan van de gewenste aanpak. Dit heeft geleid tot een herstart 
waarbij gekazen is voor een actievere benadering. Hier lag een aantal anderzoeken aan ten 
grandslag die door de gemeente zijn uitgevoerd. Er is nooit met een concrete doelstelling 
gewerkt. Voor het ISV programma moest er een aantal te realiseren eenheden genoemd 
warden, daarbij is bewust een ruime doelstelling aangegeven(0-100) omdat men afhankelijk 
is van de particuliere investeringen en men geen direct invloed op de productie kan 
uitoefenen. 
In Utrecht werkt men met individuele subsidies voor eigenaren. Wanneer er woningen 
warden gerealiseerd in de huursector kan per gerealiseerde woning een subsidie warden 
verkregen. Voor zelfstandige waningen betreft dit een subsidie met een maximum van 
€6.807,-. Voor onzelfstandige woningen waarbij sprake is van het delen van woontechnische 
voorzieningen als keuken en dergelijke geldt een maximum van €3.403,-. De toekenning van 
deie subsidie vindt plaats op basis van een exploitatieberekening. Naast deze subsidies is er 
ook een aantal subsidies aan te vragen als het object een monument betreft. Het geld voor 
de subsidies is beschikbaar gekamen in het kader van ISV. En een gedeelte van het geld 
komt beschikbaar uit het woonruimte-onttrekkingsfonds van de gemeente Utrecht. 
Door de uitgevoerde onderzoeken had men een goed inzicht in de situatie wat betreft 'wonen 
boven winkels'. Maar een gedeelte van het falen kan verklaard warden door de gekazen 
aanpak. De gekozen individuele aanpak liet het initiatief bij de eigenaar, de investering die hij 
moest doen was vaak vele malen grater dan de subsidie die daartegenover stand. Zeker in 
gevallen waar een forse investering nodig is om de verdieping te ontsluiten. In veel van deze 
gevallen zou een clustergewijze aanpak om te komen tot ontsluiting van de panden kosten 
kunnen besparen, maar hier is wel de medewerking van alle eigenaren nodig. Met de 
individuele aanpak is dat moeilijk te realiseren. 
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Beleidsuitvoering: 
Bij de toegepaste aanpak ligt het initiatief vooral bij de eigenaar zelf. Soms wordt er door de 
gemeente actiever gewerkt. Dan gaat het vaak om een gebied in de binnenstad waar de 
gemeente ook andere plannen mee heeft. Hierbij neemt de gemeente dan meer initiatief om 
de eigenaren te betrekken. 
De organisatie wordt aangestuurd vanuit de Dienst Stadsontwikkeling. De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid ligt sinds 2001 bij de wethouder voor Monumenten. De ambtelijke 
uitvoering en aansturing vinden plaats door een projectleider bij de sectie Monumenten van 
de afdeling Stedenbouw van de Dienst Stadsontwikkeling. Voor de dagelijkse uitvoering is in 
1992 een adviesbureau ingeschakeld. De verantwoordelijkheid van de externe projectleider 
omvat de coordinatie van het project richting de eigenaren van panden in het actiegebied. In 
2003 is, mede ingegeven door een beperkter budget voor 'wonen boven winkels', deze 
samenwerking beeindigd. Deze taak is nu door medewerkers van de gemeente overgenomen. 
De opzet is een aantal keren geevalueerd door de gemeente Utrecht. Bij de laatste evaluatie 
is naar voren gekomen dat er meer clustergewijs moet warden gewerkt om verder te komen 
met 'wonen boven winkels'. Hierover wordt al een tijd binnen de gemeente gesproken maar 
het is nog niet tot een besluit gekomen. 
Belangrijke succesfactoren die naar voren komen in de beleidsuitvoering zijn de manier 
waarop particuliere initiatieven warden ondersteund en de wijze waarop het proces is 
geevalueerd. Een belangrijke faalfactor is dat de gemeente nog niet doortastend is geweest 
om een besluit te nemen over het verdere verloop van 'wonen boven winkels' terwijl dat al 
een tijd bekend was. 

Communicatie/samenwerking: 
In de communicatie is al vrij snel besloten met een externe partij in de frontlinie te werken. 
Dit communiceert beter dan wanneer een veelkoppig monster, zoals de gemeente vaak wordt 
omschreven, deze communicatie zelf uitvoert. Deze externe partij heeft de contacten met de 
eigenaren en begeleidt deze. 
Deze externe partij kan makkelijker contact leggen, deels is het succes van de afgelopen 
jaren daardoor te verklaren. 

6.8.3 Resultaten 

Tot op heden zijn er in Utrecht 230 woningen gerealiseerd, met relatief gezien beperkte 
middelen in vergelijking met andere steden. 
Op dit moment zijn er gesprekken tussen verschillende partijen om te komen tot de 
oprichting van een NV om het 'wonen boven winkels' aan te pakken in Utrecht. Deze NV zal 
in eerste instantie klein moeten beginnen omdat er binnen de gemeente Utrecht weinig 
financiele middelen voor handen zijn. 

Technische Universiteit Eindhoven -75 



Wonen boven winkels 

6.8.4 Succes- en faalfactoren 
De casestudie heeft inzicht gegeven in het proces van 'wonen boven winkels' in Utrecht en de 
succes- en faalfactoren zoals die zich hebben voor gedaan. In het onderstaande schema 
worden de factoren zoals die ook al in het bovenstaande naar voren zijn gekomen nog een 
keer expliciet genoemd. Dit schema zal later in dit rapport dienen om de steden met elkaar te 
vergelijken en daaruit conclusies te trekken. 
In Utrecht zijn de medewerking van de politiek, de mate van leegstand, de vraag naar 
woningen, het uitgebreide onderzoek, de evaluatie en de communicatie de succesfactoren. 
De faalfactoren in Utrecht zijn de visie van de politiek, de medewerking van de eigenaren, de 
toegankelijkheid van de panden, de manier van aanpak en de financiering. 

Kritische factoten realisatie 'wonen boven winkels' 

- Draagvlak onder actoren 

~ 

~ - Locatie eigensdlappen 
l:l 
"' c: 
"' B' 
5 

:G 
~ 
"-

- Marktomstandigheden 

- Beleidsvoortiereiding 

- Uitvoering 

• Communicatie/samenwerking 

Medewerking van de po/itiek 

WSie van de politiek 

Medewerldng van een corporatie 

Monumentensratus 

Toegad<elijk!Jeid door aanwezigheid toeg.mg 

Toegar*elijkheki door stedelijk weefsel 

tnl'txdelijke aspectM onderzoelc 
Uitvoerende partij 111'.:lQ'° he( onde!Zoek 

Opzet proces .aarpak door middel van indviduele i1dfpak 

Op.ret proces aimpiJk door middel v.m bedrijfsmatige ~ 

Rnanciering van de onrt!f'KJabele top in de projeeten 

Rnarx:iering van de projecten 

8eheersen van ketns tijdens uitvoering 

8eheersen van beschikbare geld ti)1ens UM>ering 

Beheersen van irlormatie bjdtYtS ulvoering 

Frequenlie van evaluatie 
Jnht:uielf.j<e aspecten van de evaluatie 

Aa~plamen 

Q:JZ!!llen plan Kn' commll1iedtie tbv a-eeren dr&JgVidk 

Utvoen'ng rommwiGJtie tbv creeren dri1agvlak 

Q:JZ!!llen pt,Jn samenwerking ilCtDren 

u ·tvoering samenwerkin{) actoren 

Figuur6.12 Overzicht succes- en faalfadoren Utrecht 
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6.9 Conclusie 

In het begin van het onderzoek is er een selectie gemaakt op basis van de mate van succes 
van 'wonen boven winkels' in de te onderzoeken steden. In dit hoofdstuk zijn de resultaten 
van het veldwerk in de zes steden behandeld. Nu de resultaten van de steden bekend zijn 
kan er gekeken warden of de selectie die gemaakt is een goede is geweest. 
Als er gekeken wordt naar de matrices van elke stad, dan is er duidelijk sprake van een 
verschil in succes in de steden. De succesvolle steden scoren duidelijk meer groen dan de 
steden met een herstart of een stagnerende ontwikkeling. Maastricht en Deventer scoren 
goed op de manier van aanpak en een goede beheersing van het proces. 
Bij de steden met een herstart is te zien waar de faalfactoren in eerste instantie zitten en 
waar de succesfactoren bij de herstart ertegenover staan. De succesfactoren liggen bij Venlo 
en Amersfoort vooral in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 
De steden met stagnerende ontwikkeling scoren oak bij de succesfactoren. Dit komt omdat in 
eerste instantie vaak wel goede resultaten zijn behaald, maar het proces op een aantal 
kritieke punten vastloopt. Deze punten komen naar voren bij de faalfactoren. In Utrecht is dit 
de manier van aanpak door middel van individuele subsidies. In Haarlem is het vooral de visie 
van de gemeente in combinatie met de manier van aanpak. 

In het volgende hoofdstuk warden de steden onderling vergeleken en de theorie van de 
managementmethodes wordt uitgezet tegen de praktijk. 
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7 Evaluatie 

7.1 Inleiding 
In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van de casestudies besproken. De resultaten van de zes 
steden worden nu vergeleken ter beantwoording van de probleem- en doelstelling. Als laatste 
wordt de theorie over managementmethodes die in hoofdstuk 3 aan de orde is geweest 
uitgezet tegen de praktijk van 'wonen boven winkels' om te kijken of deze een rol speelt of 
kan gaan spelen in het proces van het realiseren van woningen boven winkels in de 
binnenstad. 

7.2 Resultaten steden 
De zes steden worden vergeleken met behulp van het opgestelde kader. Deze indeling wordt 
in deze paragraaf dan ook aangehouden. 

Uitgangssituatie: 
In figuur 7.1 zijn de drie categorieen steden weergegeven met de succes- en faalfactoren in 
de uitgangssituatie. Per categorie zijn de resultaten van de betreffende steden in de matrix 
opgenomen. De letter in elk blokje geeft aan bij welke stad de score behoort. Indien er bij de 
factor slechts een blokje is gekleurd betekent dit dat het resultaat voor beide steden 
hetzelfde is en is er geen lettercode aangegeven. 
De factoren uit de uitgangssituatie blijken minder onderscheidend dan van tevoren gedacht. 
Het meest duidelijke verband tussen de factor en de mate van succes van 'wonen boven 
winkels' in een stad, is te zien bij de medewerking en vooral de visie van de politiek. Bij de 
andere factoren is er geen sprake van een direct verband met het succes van 'wonen boven 
winkels'. Hierbij gaat het vooral om omstandigheden zoals locatie eigenschappen die 
meegenomen moeten worden in het verloop van het proces en hiermee indirect van invloed 
zijn op het succes van 'wonen boven winkels'. 
Per factor worden de succes- en faalfactoren besproken, voor het overzicht wordt er per 
onderwerp een gedeelte van de matrix weergegeven. 
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M = Maastrich~ D = Deventer, v = Venlo, A = Amersfoort, u = Utrecht, H = Haarlem 

Figuur 7.1 Succes en faa/factoren uitgangssituatie per categorie stad 
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In alle zes onderzochte steden is het eerste initiatief voor 'wonen boven winkels' afkomstig 
van de gemeente en is er hierdoor direct een redelijk politiek draagvlak. Er kan onderscheid 
gemaakt worden in de mate van politiek draagvlak. In de meeste steden is er grote 
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medewerking vanuit de gemeente, in andere steden zoals Haarlem en voor het plaatsvinden 
van de herstart in Venlo, verleent de gemeente toch minder medewerking. Dit heeft invloed 
op het resultaat, zonder medewerking van de gemeente is het moeilijker om 'wonen boven 
winkels' tot een succes te maken. 
Naast de medewerking is ook de visie van de politiek van belang. Hierbij gaat het om het feit 
of de gemeente een lange of korte termijn visie heeft. Hier is een duidelijk verschil te zien 
tussen de categorieen steden. In de succesvolle steden heeft de politiek een lange termijn 
visie voor 'wonen boven winkels'. In de steden met een stagnerende ontwikkeling is men 
meer gericht op de korte termijn. In Venlo en Amersfoort is er bij de herstart ook een 
verandering in visie gekomen, van korte termijn naar lange termijn denken. Niet zozeer deze 
visie op zich, maar natuurlijk wel de gevolgen voor het opgestelde beleid hebben invloed op 
het succes van 'wonen boven winkels'. Een lange termijn visie heeft een gunstige invloed op 
het resultaat en is een succesfactor voor 'wonen boven winkels'. 

Medewerking eigenaren 
In alle steden is er in de uitgangssituatie niet direct draagvlak voor 'wonen boven winkels' 
onder de eigenaren van vastgoed in de binnenstad. Zij zijn vaak moeilijk te overtuigen, hierbij 
is er wel een verschil in aanpak van de steden. In steden waar gewerkt wordt op basis van 
individuele subsidies is het vaak moeilijker en duurt het langer om draagvlak te creeren onder 
de eigenaren, dan steden waar er met een NV constructie gewerkt wordt. Dit zal bij de 
beleidsvoorbereiding verder uitgewerkt worden. Maar ook in steden waar weinig 
medewerking van eigenaren was, is 'wonen boven winkels' succesvol uitgevoerd. Het heeft 
dus geen directe invloed op het resultaat maar is een belangrijke factor waarmee in het 
proces rekening mee moet worden gehouden. 

Medewerking corporatie 
Niet in alle steden doet een corporatie mee met 'wonen boven winkels'. Dit is gerelateerd aan 
de manier van werken in een stad. Bij de bedrijfsmatige aanpak werkt in het algemeen een 
corporatie mee. De medewerking van een corporatie heeft daarbij een positieve invloed op 
het succes van 'wonen boven winkels'. Een corporatie heeft de mogelijkheden om te 
investeren in onrendabele toppen en bovendien heeft een corporatie kennis van bouwen en 
beheren. Hierdoor is men in staat door de medewerking van een corporatie een goede 
invulling te geven aan de bedrijfsmatige aanpak. 
Dit zijn de belangrijkste actoren die in bijna elke stad terugkeren. Daarnaast kennen enkele 
steden bijzondere actoren. 

Medewerking andere actoren 
In Maastricht doet de Universiteit Maastricht vanaf het begin mee in de NV Wonen boven 
Winkels. In Maastricht is dit een van de factoren geweest die heeft bijgedragen aan het 
succes. In Venlo is bij de herstart Stadsmanagement betrokken geraakt, dit heeft een 
oplossing geboden voor de problemen die er waren en heeft daardoor bijgedragen aan de 
redelijk succesvolle herstart. 
De medewerking van deze actoren is niet noodzakelijk om tot succesvol 'wonen boven 
winkels' te komen. Deze actoren hebben wel als katalysator in het proces gewerkt en op die 
manier positief bijgedragen aan het succes van het realiseren van woningen boven winkels. 

FiJdDrf:n Suo:es en faalt.lctoren Sua:es en faalfactoren Suer.es en faalfactoren Succes en faatfactoren 

sua::.vot .. st.den --- steden met herltert St.den met stagn11tie 

legiNitu.tie -rt 
- - - - - - - -

- Draagvlak coder actoren 

· ~ I • I • IE: Medewerking van de politiek 
]:: ~ :::!!: • Visie van de politiek 

Medewerking van de eigenaren 
t--

~ • ~ L -- -
Medewerking van corporaties • !!!: - • ~ -- -
Medewerking van andere actoren • ~ t-- • ~ t--

t-- f--

M = Maastricht, D = Deventer, v = Venlo, A = Amer;foort, u = Utrecht, H = Haartern 

Figuur 7.2 Succes en faalfactoren draagvlak actoren per categorie stad 
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Locatie eigenschappen 
Mate van leegstand 
In alle steden zijn in de uitgangssituatie voldoende leegstaande verdiepingen om 'wonen 
boven winkels' uit te kunnen voeren. Vaak is de leegstand ook de aanleiding voor het starten 
met 'wonen boven winkels'. Het verschil in succes in de steden is in dit onderzoek niet te 
verklaren met de mate van leegstand in de stad. Wat betreft de locatie-eigenschappen in de 
uitgangssituatie hebben vooral de monumentenstatus en de toegankelijkheid van de etages 
indirect invloed op het succes van 'wonen boven winkels'. Hiervoor zijn oplossingen te vinden 
zolang dit maar goed is overwogen bij de beleidsopzet en ingebed in de uitvoering. 

Monumentenstatus 
In alle onderzochte steden is sprake van monumenten in de binnenstad waar rekening mee 
gehouden moet worden. Dit wordt door de betrokkenen niet ervaren als een faalfactor voor 
'wonen boven winkels'. Tegenover de beperkingen staan namelijk in de meeste gevallen ook 
extra mogelijkheden wat betreft subsidies voor monumenten en vrijstellingen in de wet- en 
regelgeving. Anderzijds is het niet zo dat het daarmee een succesfactor is voor 'wonen boven 
winkels'en scoort deze factor neutraal in dit onderzoek. 

Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van de etages in de steden is in het algemeen niet goed te noemen, in 
figuur 7.3 is dat duidelijk te zien. Zowel de toegankelijkheid door de aanwezigheid van 
toegangen als de toegankelijkheid door het aanwezige stedelijke weefsel. In de meeste 
gevallen zijn er weinig oorspronkelijke toegangen meer aanwezig en moeten er nieuwe 
worden gecreeerd. Hierbij is het stedelijk weefsel van belang. Bij gesloten bouwblokken is het 
moeilijk om een toegang tot een object of een cluster te maken. Bij een meer open structuur 
van het stedelijke weefsel zoals in Amersfoort en Haarlem is dit gemakkelijker te realiseren. 
In zekere zin is de toegankelijkheid in steden met een gesloten bouwblokstructuur een 
faalfactor voor 'wonen boven winkels'. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gevolgen heeft voor 
het succes van 'wonen boven winkels' is afhankelijk van het feit hoe er in het beleid met dit 
gegeven wordt omgegaan. Oat dit niet tot problemen hoeft te leiden blijkt wel in steden als 
Maastricht en Deventer. Deze steden hebben ondanks de gesloten bouwblokstructuur toch 
veel succes geboekt met 'wonen boven winkels'. Dit is dan vooral te danken aan de 
maatregelen in het beleid wat is opgesteld. Verderop in dit hoofdstuk zal hier uitgebreid op 
warden ingegaan. 

Onderwem: Fa<twen Succes en faalfactoren Succes en faatfactDren Succes en faalfactoren 5ucces en faatfactoren 

SUccesvolle s t.eden Stadan met hsstmt Steden met hentart Steden met stagnatie 

Beglnsituatie .......... 
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-
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M = Maastricht, D = Deventer, v = Venlo, A = Amersfoort, u = Utrecht, H = Haarlem 
Figuur 7.3 Succes en faa/factoren /ocatie-eigenschappen per categorie stad 

Marktomstandigheden 
Marktomstandigheden zoals de vraag naar woningen van de doelgroepen zouden op het 
eerste gezicht het succes van 'wonen boven winkels' positief of negatief kunnen be"invloeden. 
In alle categorieen steden is er ruime vraag naar woningen in de binnenstad, deze vraag 
komt uit verschillende groepen van de bevolking. Deze factor is in de onderzochte steden dus 
niet van invloed op het succes van 'wonen boven winkels'. De verklaring voor het verschil in 
succes zal bij deze cases in andere factoren gevonden moeten warden. 
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Rguur 7. 4 Succes en faalfactoren marktomstandigheden per categorie stad 
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Proces: 
Zoals in het begin van de paragraaf is gezegd onderscheiden de verschillende steden zich 
vooral in het proces van 'wonen boven winkels'. Onderdelen uit de uitgangssituatie vormen 
de basis voor het proces, de succes- en faalfactoren van 'wonen boven winkels' schuilen 
vooral in de omgang met deze onderdelen uit de uitgangssituatie. 
Het proces is in dit onderzoek onderverdeeld in beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en 
communicatie en samenwerking. De omstandigheden zijn in elke stad anders geweest en elke 
stad heeft zijn eigen manier van aanpak. Uit de vergelijking tussen de verschillende steden 
komt een aantal factoren waarmee het succes of falen van 'wonen boven winkels' verklaard 
kan warden. 

,,_.., 
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M = Maastricht, D = Deventer, V = Venlo, A = A.mersfoort, U = Utrecht, H = Haarlem 

Aguur 7. S Succes en faalfactoren proces per categorie stad 
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Een groat aantal succesfactoren en faalfactoren is te vinden in de beleidsvoorbereiding van 
het proces voor 'wonen boven winkels' in de binnensteden. In de meeste steden is er voor de 
start van 'wonen boven winkels' een aantal onderzoeken uitgevoerd. Vaak zijn dit 
inventarisaties van de leegstand en de mogelijkheden om woningen te realiseren. De meeste 
steden hebben gekozen om dit onderzoek te laten uitvoeren door een externe partij met 
ervaring op dit gebied of zoals bij de gemeente Utrecht een afdeling die er speciaal op is 
ingesteld. Hierdoor zijn er onderzoeken tot stand gekomen die een goed beeld van de situatie 
en het potentieel geven. Met deze onderzoeken zou men in staat moeten zijn de situatie goed 
in te schatten en het juiste beleid op te stellen voor het realiseren van woningen boven 
winkels. Hiervoor is een goede basis aanwezig. De onderzoeken zijn van belang geweest voor 
het proces, maar hierop is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende 
steden in het onderzoek. 

Opzet proces aanpak 
Bij de opzet van de procesaanpak zijn wel duidelijke verschillen te zien tussen de gekozen 
aanpak en de mate van succes van 'wonen boven winkels'. 
In de twee steden waar het een succes is geworden, is vanaf het begin gewerkt met een NV 
constructie. Door deze bedrijfsmatige aanpak is er een organisatie gekomen die los staat van 
de politiek, dat wil zeggen dat men verder kan kijken dan de vier jaar waarna er in de 
gemeentelijke politiek als gevolg van verkiezingen veranderingen kunnen optreden. Hierdoor 
is een lange termijn visie in het proces van 'wonen boven winkels' gebracht. Bovendien is 
men in staat geweest clusters aan te pakken en, misschien wel belangrijker, zelf daar in te 
investeren. Hierdoor konden ook moeilijke locaties, met minder bereidwillige eigenaren en 
moeilijk te ontsluiten panden aangepakt warden. In de steden met een herstart is men in 
beide gevallen van een individuele aanpak op basis van subsidies naar een bedrijfsmatige 
aanpak gegaan. De individuele aanpak was een van de belangrijkste faalfactoren voor 'wonen 
boven winkels' in deze steden. 
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In de steden met stagnatie ligt een groot gedeelte van het falen in het feit dat er gewerkt 
wordt met individuele subsidies. Hierdoor ligt een groot gedeelte van het initiatief van de 
uitvoering bij de eigenaren. In het begin is deze aanpak nog wel succesvol, maar zodra de 
projecten moeilijker worden bijvoorbeeld qua realiseren van een toegang, dan treedt er 
stagnatie op. In deze gevallen moeten de eigenaren bereid zijn om grote investeringen te 
doen in vaak grote onrendabele toppen. Vaak laat de locatie ook niet toe om zonder 
medewerking van andere eigenaren bijvoorbeeld een ontsluiting te creeren. De individuele 
aanpak wordt dan een faalfactor omdat dit geen geschikte oplossing is voor deze moeilijke 
projecten. 

Financiering 
Tussen de steden blijkt een groot verschil te zijn in de beschikbare middelen en 
financieringsmogelijkheden. Bij de twee steden waar 'wonen boven winkels' succesvol wordt 
aangepakt is er sprake geweest van een aanzienlijk startkapitaal. Hierdoor is het mogelijk 
geweest ook moeilijke projecten met grote onrendabele toppen aan te pakken. Bij de steden 
met een herstart of met stagnatie in het proces loopt het onder meer hier op vast. 
Naast de financiering van de onrendabele top is bij de bedrijfsmatige aanpak de financiering 
van de totale projecten een belangrijke succesfactor. In de steden waar het goed gaat, niet 
toevallig ook de steden met een bedrijfsmatige aanpak, zijn vaak gunstige 
financieringsconstructies beschikbaar waarbij gefinancierd kan worden tegen een lage rente. 

- .,,....,_..,, --
- Beleids't'OOrbereiding JnllOudeJij<edS{JECtmonderzrB ..... _ 

Utvoerende pdrlJJ M:IQ" het onderzoelc -
-

Opret proces ~ dtxr mkJdel van lnr:kviduele tHlpak • -
cpret proces ~ dtxr middel van bedrijfsmatige aarpak 

Rni1ndering Viii de <nrt!ndd/Jele 4J in de pro)ecten I ~ RrandetinfJ Viti de proj«ten 

M :: Maastrlcht, D "' Deventer, V "' Venlo, A = Amersfoort, U = Utrecht, H = Haarlem 

Figuur 7.6 Succes en faalfactoren beleidsvoorbereiding per categorie stad 
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In de beleidsuitvoering zijn de succesfactoren vooral te vinden in het beheersen van het 
proces, zoals blijkt uit figuur 7.7. In alle steden is er in het begin onderzoek gedaan naar de 
situatie in de binnenstad, de leegstand, de eigenaren, de gebruikers. In sommige steden 
wordt dit gedurende de uitvoering volop gemonitord. Zo wordt in Deventer maandelijks 
gesproken met een makelaar om op de hoogte te blijven van eventuele mutaties in het 
vastgoed. Hierdoor is men in staat zeer adequaat te reageren, dit heeft in Deventer zijn 
vruchten afgeworpen. Ook Maastricht heeft precies in kaart wat de situatie in de binnenstad 
is. In Amersfoort is men goed op de hoogte omdat de uitvoerende partij voor 'wonen boven 
winkels' ook zelf al jaren werkzaam is in de binnenstad en veel contacten heeft. 

Evaluatie 
Op de evaluatie scoren alle steden neutraal tot een succesfactor. In een aantal steden is er 
sprake van bewuste en duidelijke evaluatie. In deze gevallen is dat ook een duidelijke 
succesfactor. Een voorbeeld hiervan is Deventer, hier wordt het beleid jaarlijks geevalueerd. 
Ook in Utrecht heeft een aantal evaluaties plaatsgevonden. Naast de frequentie spelen 
daarbij ook de inhoudelijke aspecten een rol. Deventer probeert de jaarlijkse evaluatie te 
koppelen aan een werkbezoek in een andere stad en een vergelijking van de eigen situatie 
ten opzichte van die stad. 
Na een evaluatie is het ook van belang iets met de uitkomsten te doen. Bij de succesvolle 
steden is er goed gereageerd, zo is men in Maastricht bijvoorbeeld een ander type woningen 
gaan produceren die beter op de vraag aansluiten en heeft men in Deventer een oplossing 
gevonden om de problemen met de financierbaarheid op te lossen door de corporatie het 
vastgoed uit de NV te laten nemen. Bij de steden met een herstart is dit niet zo duidelijk 
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waarneembaar. Alleen in Venlo is na evaluatie bij de herstart gekozen voor het inhuren van 
externe expertise wat een gunstig effect heeft op het resultaat. 
Bij de steden met een stagnerende ontwikkeling wordt aarzelend omgegaan met het 
aanpassen van plannen. Dit verklaart een gedeelte van de stagnering. 
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Figuur 7. 7 Succes en faalfactoren beleidsuitvoering per categorie stad 

Communicatie/samenwerking 
Bij de communicatie en samenwerking welke tijdens het hele proces plaatsvinden zijn er 
overeenkomsten te zien tussen de verschillende steden. Een actieve houding vanuit de 
uitvoerende partij voor 'wonen boven winkels' heeft in alle gevallen een positief effect op het 
succes. In Venlo is de bij de start passief ingestoken communicatie een faalfactor geweest. 
Na de herstart is de communicatie actiever ingestoken en heeft dat ook tot goede resultaten 
geleid. 
De succesvolle steden scoren ook bij de communicatie en samenwerking veel groen in de 
matrix. De succesfactor bij de uitvoering van de communicatie zit vooral in het feit dat er 
gebruik wordt gemaakt van een externe partij. Ook bij de steden met een herstart is te zien 
dat zij hier goed op scoren. Ook steden met een stagnerende ontwikkeling, de stagnatie ligt 
vooral op andere vlakken. Duidelijk is wel dat de externe partij van positieve invloed is 
geweest op de eerste resultaten die deze steden hebben geboekt. 
Naast deze algemene succes en faalfactoren zijn er ook nog een aantal specifieke te 
benoemen. In Deventer is de oprichting van een Vereniging van eigenaren van Commercieel 
Onroerend goed een belangrijke succesfactor geweest in de communicatie en samenwerking. 
Door deze vereniging werd het eenvoudiger om alle eigenaren te bereiken en te overtuigen 
van het nut en de noodzaak van 'wonen boven winkels'. Daarnaast is er een maandelijks 
overleg tussen alle betrokkenen in de NV. Hierdoor warden problemen vroeg gesignaleerd en 
kan er direct op ingespeeld warden. 
In Haarlem heeft men een duidelijk stramien opgesteld waarlangs de communicatie loopt. 
Voor zowel de eigenaar als de 'wonen boven winkels' organisatie was duidelijk wat de 
volgende stap was en wat er nog te wachten stand in het proces. Hierdoor verliep de 
samenwerking tussen beide partijen goed. 
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M = Maastlicht, D = Deventer, V = Venlo, A = Amersfoort, U = Utrecht, H = Haarlem 

Figuur 7.8 Succes en faalfactoren communicatie/ samenwerking per categorie stad 

Op basis van de analyse in dit hoofdstuk kunnen de belangrijkste factoren voor het succes of 
falen van het realiseren van 'wonen boven winkels' warden genoemd. 
De meeste factoren in de uitgangssituatie zijn niet bepalend voor het succes of falen van 
'wonen boven winkels'. Deze factoren, zoals de medewerking van eigenaren en de 
toegankelijkheid van panden, vormen wel belangrijke input voor de opzet van het proces. De 
medewerking en visie van de politiek zijn wel bepalend voor de mate van succes van 'wonen 
boven winkels'. 
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De meeste factoren die direct van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van 'wonen boven 
winkels' zijn te vinden in het proces. In de beleidsvoorbereiding zijn de opzet van de 
procesaanpak en de financiering de belangrijkste factoren. Bij de beleidsuitvoering is het 
beheersen van het proces de belangrijkste factor die uit de analyse is gekomen. Het opzetten 
van een plan voor de communicatie is in de communicatie/samenwerking de 
onderscheidende factor tussen de verschillende steden. 

7 .3 Managementmethode 
In deze paragraaf wordt er aan de hand van de resultaten uit de vergelijking van de steden 
gekeken wat de rol van managementmethodes is of kan zijn bij het realiseren van 'wonen 
boven winkels' in binnensteden. 
In hoofdstuk 3 zijn een tweetal managementmethodes uiteengezet; projectmanagement en 
programmamanagement. Voor er verder ingegaan wordt op de praktijk van 'wonen boven 
winkels' wordt eerst kart stil gestaan bij de belangrijkste eigenschappen van de behandelde 
managementmethodes. 

Projectmanagement 
Een project is een reeks van samenhangende activiteiten en taken die een concreet 
omschreven eindresultaat hebben, een duidelijk gedefinieerd begin en einde hebben en 
gerealiseerd warden binnen beperkende randvoorwaarden. Het management van projecten 
heet projectmanagement en kent vijf processen: faseren, beheersen, beslissen, afstemmen 
en samenwerken. 
- Faseren: specificeren van het waarom (doel, probleem, idee, aanleiding), het wat 
(resultaat), het wat niet (afbakening), hoe (activiteiten) en waarmee (middelen). 
- Beheersen: plannen maken en normen opstellen en bewaken voor het wanneer (tijd), hoe 
rendabel (geld), hoe goed (kwaliteit), hoe eenduidig (informatie) en voor en door wie 
( organisatie ). 
- Beslissen: oordelen en besluiten - aan het einde van elke fase - over het doorgaan met het 
project. In de regel warden resultaat, activiteiten en middelen steeds enigszins bijgesteld. 
- Afstemmen: voortdurend de relevante omgeving is de gaten houden; het projectresultaat 
moet immers uiteindelijk in die omgeving kunnen functioneren. 
- Samenwerken: een project is zelden een eenmansklus. Het gaat hierbij onder meer om het 
zorgen voor samenwerkingscondities en een plezierige werksfeer. 

Programmamanagement 
Een programma kan warden gezien als een paraplu waaronder projecten en activiteiten in 
een grater geheel warden geplaatst. Een programma is gericht op het bereiken van 
doelstellingen, waar een project gericht is op een resultaat. 
Een programma doorloopt drie stadia: opbouw, effectuering en afbouw. En de programma
aanpak kent vijf processen: programmeren, besturen en autoriseren, afstemmen en 
samenwerken. 
- Programmeren: specificeren van doelen, inspanningen en middelen 
- Besturen: plannen opstellen, besturingscriteria formuleren en bewaken 
-Autoriseren: plannen en voorstellen tot bijsturing beoordelen en goedkeuren 
- Afstemmen: monitoren van de omgeving en anticiperen op omgevingsinvloeden 
- Samenwerken: faciliteren van de werksfeer en zorgen voor samenwerkingscondities 

Management en de praktijk van 'wonen boven winkels' 
In geen van de onderzochte steden is er door de betrokken actoren bewust gekozen voor een 
bepaalde managementaanpak bij het realiseren van 'wonen boven winkels' in de binnenstad. 
Bepaalde elementen uit de twee behandelde methodes zijn wel te herkennen in het proces 
van 'wonen boven winkels'. 
De individuele, subsidiegerichte aanpak van 'wonen boven winkels' vertoont gelijkenissen met 
projectmatig werken. Bij de individuele aanpak is er sprake van losstaande projecten, zonder 
dat daar op de een of andere manier een duidelijke structuur of samenhang in aangebracht 
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is. Deze projecten hebben een duidelijk begin en een einde. In het proces is de fasering van 
projectmatig werken te herkennen. 
De bedrijfsmatige aanpak vertoont al meer gelijkenissen met programmamanagement. 
Bij de bedrijfsmatige aanpak is er tussen de verschillende projecten een veel duidelijker 
samenhang en kijkt men verder dan alleen de losse projecten. Bij de uitvoering van de 
projecten zelf komen weer de gelijkenissen met het projectmatig werken naar voren. 
Er is niet een managementmethode aan te geven die volledig aansluit bij het proces van 
'wonen boven winkels'. Het zijn vooral onderdelen uit de twee methodes die mogelijk een 
positieve rol kunnen gaan spelen bij het realiseren van 'wonen boven winkels'. 
De belangrijkste succes- en faalfactoren bevinden zich zoals uit de vorige paragraaf is 
gebleken in het proces van 'wonen boven winkels'. Dit zijn onder andere de aanpak van het 
proces en het beheersen van het proces. In projectmanagement valt dit onder het proces 
beheersen, bij programmamanagement valt het onder besturen. 
Bij het beheersen zijn er vijf aspecten die gedurende het project worden bewaakt. Dit zijn 
geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Niet elk van deze aspecten is van even groot 
belang voor het proces van het realiseren van 'wonen boven winkels'. Alie vijf aspecten 
worden in het proces al wel meegenomen maar enkele aspecten kunnen nog worden 
verbeterd en daarmee direct een positieve bijdrage leveren aan het succes van 'wonen boven 
winkels'. Het succes of falen is niet zozeer afhankelijk van het beheersen van de factor tijd of 
kwaliteit in de projecten.Vanuit de succes- en faalfactoren gezien zijn vooral geld, organisatie 
en informatie van belang. 

Geld: Gedurende het project moet duidelijk zijn welke kosten ( en opbrengsten) al 
gemaakt zijn en welke kosten er nog gemaakt gaan worden. Dit hangt samen met het 
tijdsaspect van het project 
Organisatie: een projectleider zal het project organiseren, dat wil zeggen er voor zorgen 
dat de betrokkenen weten welke rol ze spelen, hoe de besluitvormingsprocessen 
verlopen, het bewaken van de besluitvormingsprocessen en de algemene 
managementtaken. 
Jnformatie. zowel projectmedewerkers als andere betrokkenen moeten op de hoogte zijn 
van belangrijke informatie. De projectdocumentatie moet toegankelijk zijn voor 
medewerkers 

Naast het projectmanagement kunnen er ook uit het programmamanagement elementen 
gehaald worden die kunnen bijdragen aan het succesvol uitvoeren van 'wonen boven 
winkels'. Gezien de succes en faalfactoren is vooral het proces besturen uit het 
programmamanagement interessant. Bij het besturen wordt gebruik gemaakt van een vijftal 
besturingscriteria. Dit zijn tempo, haalbaarheid, efficientie, flexibiliteit en doelgerichtheid. Bij 
het realiseren van 'wonen boven winkels' worden deze vijf nog niet allemaal gebruikt. De 
criteria die interessant zijn voor het realiseren van woningen boven winkels zijn efficientie en 
doelgerichtheid. Deze criteria hebben in het huidige proces van 'wonen boven winkels' nog 
geen rol. 

Efficientie 
de efficientie is gebaseerd op informatie omtrent de financiele waardering van de effecten, 
het realiteitsgehalte van die waardering, het kostenniveau van de middelen en de 
toegevoegde waarde van de inspanningen. 

Doelgerichtheid 
doelgerichtheid is de mate waarin de afgesproken effecten (direct of indirect) een bijdrage 
leveren aan de programmadoelen en het verbruik of gebruik van middelen bijdragen aan de 
inspanningen en hun uitkomsten. 

Zowel uit projectmanagement als uit programmamanagement worden elementen gehaald die 
van meerwaarde zijn in het proces van 'wonen boven winkels'. Hiervoor is het niet 
noodzakelijk dat het hele proces van 'wonen boven winkels' ook precies volgens een bepaalde 
managementmethode wordt gestuurd. Door het toepassen van deze elementen uit de 
managementmethodes kan het proces van het realiseren van 'wonen boven winkels' beter 
worden beheerst dan tot nu toe het geval is. 
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8 Conclusie en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de casestudies in de verschillende steden 
vergeleken. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken. Deze conclusies worden 
vervolgens omgezet in aanbevelingen. Het meenemen van deze aanbevelingen bij het 
opstellen en implementeren van programma's voor 'wonen boven winkels' kan bijdragen aan 
een succesvol verloop van het proces in steden waar 'wonen boven winkels' gestart of 
opnieuw gestart wordt. Hiermee is dan een antwoord gegeven op de probleemstelling en de 
doelstelling verwezenlijkt. 

8.2 Conclusies 
De factoren in de uitgangssituatie blijken minder onderscheidend dan vooraf verondersteld. 
Alleen de medewerking en visie van de politiek zijn direct van invloed op het resultaat van 
'wonen boven winkels'. Bij de andere factoren in de uitgangssituatie kan wel onderscheid 
gemaakt worden of de factor bijdraagt aan het slagen dan wel falen van 'wonen boven 
winkels', maar is er geen direct verband. Deze factoren vormen belangrijke input voor het 
proces. In dit onderzoek is er in alle onderzochte steden vraag naar woningen en is er geen 
verband aan te tonen tussen de marktomstandigheden en het succes. De verwachting is wel 
dat wanneer er weinig vraag is naar woningen dit een negatieve invloed heeft: op het succes 
van 'wonen boven winkels'. 
In het proces bevinden zich de grootste succes- en faalfactoren voor het realiseren van 
'wonen boven winkels'. Er kan gesteld worden dat als de politiek haar medewerking verleent 
en de juiste visie heeft:, 'wonen boven winkels' in elke uitgangssituatie succesvol kan worden 
uitgevoerd door middel van een goed proces. 

Uitgangssituatie 
In hoofdstuk 7 zijn de succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Hieruit zijn zeven factoren 
naar voren gekomen die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van woningen boven 
winkels. Dit zijn factoren die het succes direct be"invloeden en factoren die belangrijke input 
vormen voor het proces. In de uitgangssituatie zijn het de medewerking en visie van de 
politiek die direct van invloed zijn. De medewerking van eigenaren en de toegankelijkheid van 
de panden vormen belangrijke input voor het proces. 
Medewerking en visie politiek 
De belangrijkste succesfactor in de uitgangssituatie is de visie van de politiek in de 
betreffende stad. Voor een goed resultaat is het noodzakelijk de medewerking van de politiek 
te hebben en een lange termijnvisie voor de aanpak van 'wonen boven winkels'. Gebleken is 
dat daarmee de beste resultaten kunnen worden behaald. 
De factoren die niet direct van invloed zijn op het resultaat, maar wel belangrijke input 
vormen voor het proces zijn de medewerking van eigenaren en de toegankelijkheid van de 
panden. 
Medewerking eigenaren 
Een belangrijke faalfactor uit de uitgangssituatie is de medewerking van eigenaren. In alle 
steden blijkt de medewerking een probleem te zijn. Het blijkt dat de terughoudende houding 
van eigenaren het succes niet hoeft: tegen te houden wanneer in het beleid de juiste 
maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn een actieve benadering van de 
eigenaren en het kunnen aanbieden van een proces aanpak waarin de eigenaar een goede 
oplossing geboden wordt. 
Locatie-eigenschappen 
Bij de locatie-eigenschappen is de toegankelijkheid de belangrijkste faalfactor. In alle steden 
zijn de oorspronkelijke toegangen grotendeels verdwenen en worden de mogelijkheden om 
toegangen te creeren vaak beperkt door het stedelijke weefsel van de binnenstad. Dit 
betekent niet dat 'wonen boven winkels' geen succes wordt. Wanneer in het beleid rekening 
met deze factor wordt gehouden, leidt dit niet tot falen van 'wonen boven winkels'. De wijze 
van aanpak is hierbij belangrijk, er is een aanpak nodig die het mogelijk maakt om ook bij 
moeilijke locaties zoals gesloten bouwblokken toegangen te kunnen realiseren. 
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Proces 
De meeste factoren die het succes of falen van 'wonen boven winkels' bepalen worden 
gevonden in het proces. Uit de analyse in hoofdstuk 7 zijn de opzet van de procesaanpak, de 
financiering, het beheersen van het proces en de communicatie/samenwerking als 
belangrijkste factoren naar voren gekomen. 
Opzet proces aanpak 
Een belangrijke succesfactor in de beleidsvoorbereiding is de bedrijfsmatige aanpak van 
'wonen boven winkels'. Hierdoor is men in staat zelf te investeren en daardoor minder 
afhankelijk van de medewerking van eigenaren, deze eigenaren zijn wel overtuigd van het 
nut van 'wonen boven winkels' maar niet bereid de investeringen te doen. Daarnaast is deze 
opzet geschikt om clusters aan te pakken, wat voor het ontsluiten van panden vaak een 
voorwaarde is. Met een bedrijfsmatige aanpak is er bovendien een oplossing voor de lange 
termijn. 
Financiering 
Naast de financiering van onrendabele toppen moet bij de bedrijfsmatige aanpak ook het 
totaal van de projecten gefinancierd worden. Een gunstige financieringsmethode heeft een 
positieve invloed op de mate van succes van 'wonen boven winkels'. 
Beheersen proces 
Het beheersen van de kennis, het beschikbare geld en de informatie tijdens de uitvoering, 
heeft in veel gevallen een positieve invloed gehad op het resultaat van 'wonen boven 
winkels'. 
Een duidelijke wijze van evalueren van het proces in de eigen stad en de resultaten in 
vergelijking met andere steden geeft inzicht in het proces en kan helpen dit proces te 
verbeteren. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat. Het ontbreken hiervan is niet 
direct als faalfactor aan te duiden. 

Communicatie/samenwerking 
Tijdens het hele proces speelt communicatie en samenwerking een belangrijke rol. Een 
actieve houding en bij voorkeur een onafhankelijke, externe partij kunnen voor de 
communicatie en samenwerking als succesfactor opgevoerd worden. 

8.3 Evaluatie kader 
In het begin van het onderzoek is een kader opgesteld dat als basis heeft gediend voor de 
casestudies die zijn uitgevoerd. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk geweest het kader gaandeweg het onderzoek te verfijnen. Voor het afnemen 
van de interviews kon er nog geen totaalbeeld worden gevormd van alle mogelijke factoren 
die van belang zijn. In eerste instantie is op basis van literatuur en orienterende gesprekken 
geprobeerd een zo goed mogelijk kader op te stellen. Daarna is in de loop van het onderzoek 
het kader op basis van de nieuw verkregen informatie uit de interviews verder ingevuld. Dit 
kader is goed toepasbaar gebleken om de succes- en faalfactoren die uit de casestudies naar 
voren zijn gekomen in onder te brengen. 

8.4 Managementmethodes 
Naar aanleiding van de bevindingen in het vorige hoofdstuk kunnen er enkele conclusies 
getrokken worden wat betreft de behandelde managementmethodes en de praktijk van 
'wonen boven winkels'. 
In de dagelijkse praktijk van 'wonen boven winkels' wordt niet bewust gebruik gemaakt van 
een managementmethode. Toch zijn in de manieren van aanpak van 'wonen boven winkels' 
de kenmerken van de twee managementmethodes te herkennen. 
De projectmatige manier van werken is te vergelijken met de manier van werken bij de 
individuele, subsidiegerichte aanpak. Hierbij richt men zich op de individuele projecten en is 
er tussen die projecten weinig samenhang. De programmamatige manier van werken is te 
vergelijken met de bedrijfsmatige aanpak. Hierbij is meer afstemming tussen de verschillende 
individuele projecten en is deze afstemming gericht op de lange termijn. 
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Gebleken is dat de bedrijfsmatige aanpak een manier van aanpak is die tot een succesvolle 
realisatie van 'wonen boven winkels' leidt. Dit pleit ook voor een meer programmamatige 
aanpak van 'wonen boven winkels'. 
Dit betekent dat in beide managementmethodes elementen voorkomen die kunnen helpen 
'wonen boven winkels' tot een goed resultaat te brengen. Uit het projectmanagement kan 
geleerd worden hoe de individuele projecten goed kunnen worden beheerst, en uit het 
programmamanagement hoe de projecten binnen het programma kunnen worden afgestemd. 

De processen beheersen van het projectmanagement met de voor 'wonen boven winkels' 
belangrijkste beheersaspecten organisatie, geld en informatie en besturen van 
programmamanagement met de besturingscriteria, efficientie en doelgerichtheid bieden 
mogelijkheden om het proces van 'wonen boven winkels' te verbeteren. In de eerste plaats 
wordt het proces binnen de projecten beter beheerst op het gebied van geld en organisatie. 
In de tweede plaats wordt het proces beter beheerst met de afstemming tussen de 
verschillende projecten in een programma. 

8.5 Aanbevelingen voor aanpak 'wonen boven winkels' 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden er aanbevelingen gedaan die bij nieuwe 
initiatieven voor 'wonen boven winkels' of bij een herstart daarvan kunnen bijdragen aan een 
succesvol verloop van het proces. Hieronder worden de aanbevelingen kort besproken. 

- Starten met lange termijnvisie 
Gebleken is dat steden met een lange termijnvisie de beste resultaten boeken. Het is dan ook 
aan te bevelen bij de (her)start van 'wonen boven winkels' een visie te hebben met een lange 
termijn. 

- Werken met een bedrijfsmatige aanpak 
Een bedrijfsmatige aanpak is succesvol gebleken voor de lange termijn en het aanpakken van 
moeilijke locaties. Het verdient aanbeveling deze methode toe te passen bij het realiseren van 
'wonen boven winkels'. 

- Aanwezigheid van financieringsmoge/ijkheden 
'Wonen boven winkels' vraagt om aanzienlijke investeringen. Een belangrijke voorwaarde 
voor het succes is dat er voldoende financiele middelen beschikbaar moeten zijn. In de vorm 
van subsidies, maar ook in gunstige financieringsconstructies. 

- Een goede beheersing van het proces 
Met behulp van elementen uit de managementmethodes, projectmanagement en 
programmamanagement, kan het proces beter worden beheerst dan in veel gevallen nu het 
geval is. 

- Goede communicatie in het gehe/e traject 
Gedurende het eerste initiatief tot de laatste werkzaamheden is het van belang goed te 
communiceren met de verschillende actoren. Hierbij is het aan te bevelen te kiezen voor een 
actieve aanpak met een vast stramien, door bij voorkeur een externe partij. 
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8.6 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek is er een aantal onderwerpen welke de 
moeite waard zijn om in een ander onderzoek nader te bekijken. 
Er zijn verschillende financieringsconstructies in gebruik voor 'wonen boven winkels' in de 
verschillende steden. Aangezien een groot gedeelte van het succes van 'wonen boven 
winkels' draait om de beschikbare financiele middelen, is het zeker aan te bevelen dit 
onderwerp verder te onderzoeken. 
Om het proces van het realiseren van 'wonen boven winkels' nog verder te verbeteren moet 
kennis uitgewisseld worden. Met de oprichting van de vereniging Wonen boven Winkels 
Nederland is een eerste stap gezet. Om deze organisatie volledig te benutten verdient het 
aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken die deze vereniging kan bieden om de 
steden optimaal te kunnen laten profiteren van elkaars opgedane kennis en ervaringen. Dit 
platform biedt de mogelijkheid om een groter aantal cases te betrekken dan dat in dit 
onderzoek mogelijk was. 
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Bijlage 1 Mogelijke steden voor onderzoek 

Steden met wonen boven winkels initiatieven: 
Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Den Haag, 
Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, Hardenberg, 
Harderwijk, Heerlen, Helmond, Hengelo, Hilversum, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Medemblik, Nijmegen, Purmerend, Rijswijk, Schiedam, Sittard, Tilburg, Venlo, 
Wageningen, Zutphen en Zwolle. 

Leden Wonen boven winkels Nederland: 
Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, 
Helmond, Hoorn, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zutphen 
en Zwolle. 

Te onderzoeken steden: 
Amersfoort, Deventer, Haarlem, Maastricht, Utrecht en Venlo . 

• • • • 

• 

•• • • • • ... . .... . ~ 
• • • • 

• • • • • • 
• 
•• 

Steden met WBW 

• 
• 
• •• 
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• 
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Bijlage 2 

Introductie 
Inleiding 
- voorstellen 

Interviewprotocol 

- doel interview duidelijk maken 
- alles wordt vertrouwelijk behandeld 
- bezwaren tegen opnemen gesprek? 

Probleemschets 
- wonen boven winkels in verschillende steden gestart, met wisselend succes 
- geen duidelijk beeld wat de oorzaken daarvoor zijn 
- verschillende manieren van aanpak gemeentes (toelichten programma/project) 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren bij het realiseren 
van 'wonen boven winkels', op het niveau van het stedelijk programma. Dit om te komen tot 
een leidraad voor het formuleren en implementeren van stedelijke programma's in het kader 
van 'wonen boven winkels'. Waarbij ook aandacht is voor de (eventueel) te gebruiken 
managementmethode, programma of projectmanagement. 

Algemeen 
Persoonlijke qegevens: 

o Naam: 
o Wat is uw huidige functie? 
o In welke functie bent u betrokken (geweest) bij wbw? 
o In welke periode bent u betrokken geweest bij wbw? 

Wonen boven winkels 
Nu zou ik graag wat willen weten over de situatie zeals deze in (stad) was, van waaruit de 
eerste stappen zijn gezet: 

Wonen boven winkels. de uitqangssituatie: 
o Wanneer is het initiatief tot stand gekomen en van wie was het afkomstig? 
o Waren daarbij nog andere partijen betrokken? 
o Wat is de reden geweest om met wbw te starten/ ender de aandacht te brengen? 

o Was er draagvlak voor wonen boven winkels ender eigenaren? 
o Was er draagvlak voor wonen boven winkels ender bewoners/winkeliers? 
o Was er draagvlak voor wonen boven winkels ender de politiek? 

o Waren er leegstaande verdiepingen beschikbaar, en in welke mate? 
o Hoe was de bouwkundige staat van de locaties? En waren deze locaties geschikt 

te maken? 
o Was er sprake van monumentale panden? 
o Waren er juridische middelen beschikbaar om wonen boven winkels af te kunnen 

dwingen zeals een bestemmingplan met de bestemming wonen op de 1 e etage? 
o Was er vraag naar woningen in de binnenstad? 
o Welke groepen bewoners waren dat? En welke prijscategorie spreken we dan 

over? 
o Waren er andere specifieke eigenschappen van de locaties die een belangrijke rol 

hebben gespeeld of spelen in (stad)? 
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Wonen boven winkels, het proces: 
Beleidsvoorbereidinq: 

o Hoe is het 'wonen boven winkels' in uw gemeente in eerste instantie gestart? 
o Is er onderzoek uitgevoerd voordat de eerste plannen/doelstellingen zijn opgesteld? 
o Waaruit bestond het onderzoek en door wie is het uitgevoerd? 
o Is het nodig geweest draagvlak voor de plannen te creeren? 
o Hoe is draagvlak gecreeerd voor het opstarten van wonen boven winkels? 

o Wat zijn de doelstellingen voor wonen boven winkels bij de start van wbw in (stad)? 
o Op welke wijze is men tot deze doelstellingen gekomen? 
o Zijn deze in de loop van de tijd aangepast? Wat zijn de redenen geweest voor 

eventuele aanpassing? 

o Is er in (stad) een beleid opgesteld voor het opstarten en uitvoeren van 'wonen 
boven winkels' om de doelstellingen te verwezenlijken? 

o Door wie is dit opgesteld en wat houdt dit beleid in? 
o Hoe is het wonen boven winkels in eerste instantie in de gemeente aangepakt? 
o Hebben er veranderingen plaats gevonden in de loop van de tijd? 

o Is er sprake van een organisatie belast met wonen boven winkels? 
o Hoe ziet deze organisatie eruit? En is deze samenstelling in de loop van de tijd 

veranderd? 
o Wat zijn de beweegredenen geweest om het proces op deze manier te organiseren 

o Staan de plannen voor wbw op zich, of maken ze deel uit van meer omvattende 
plannen zoals bijvoorbeeld een masterplan voor de binnenstad? 

o Welke tegenslagen is men tegen gekomen bij het opstarten van wonen boven 
winkels? 

o Welke positieve ondersteuning heeft men ondervonden? 

Uitvoering: 

o Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het verloop proces van wonen boven 
winkels? 

o Zijn de verplichtingen van de verschillende partijen vastgelegd? 
o Is duidelijk wie welke beslissingen mag of moet nemen? 

o Hoe worden de activiteiten voor wonen boven winkels gefinancierd? 
o Worden er subsidies verstrekt, zo ja welke zijn dat en door wie worden ze verstrekt 

tegen welke voorwaarden? 

o Hoe worden de verschillende activiteiten aangestuurd? 
o Hoe is het proces bewaakt qua tijd, kosten, kwaliteit, efficientie en dergelijke? 

(via vast stramien? Of uit de losse pols?) 
o Hoe wordt de samenhang gezien tussen de verschillende activiteiten tbv wbw? 

Geen samenhang tussen de projecten, of wordt er wel op samenhang gestuurd? 

o Heeft er tijdens het proces een evaluatie plaats gevonden? 
o lo ja, op welke wijze is deze evaluatie uitgevoerd? 
o Heeft de evaluatie geleid tot een andere aanpak? 
o Wat zijn de resultaten geweest, en hoe staat het er nu voor? 
o Waarin ziet u de belangrijkste factoren(positief-negatief) die van invloed zijn geweest 

op de uitvoering? 

Technische Universiteit Eindhoven -98 



Wonen boven winkels 

o Waar zou volgens u het proces, zowel de beleidsontwikkeling als uitvoering wat 
betreft wonen boven winkels kunnen worden aangepast/verbeterd? 

o Is er (bewust) gebruik gemaakt van een managementmethode zoals projectmatig 
werken voor het proces met de bijbehorende elementen als fasering, sturing e.d.? 

Uitleg project en programma. 
o Zou een meer projectmatige aanpak in uw ogen tot verbeteringen in het proces 

kunnen leiden? 
o Zou een meer programmatische aanpak in uw ogen tot verbeteringen in het proces 

kunnen leiden? 

Wonen boven winkels. communicatie en samenwerking: 

o Hoe is er bij de start van het 'wonen boven winkels' gecommuniceerd met de 
betrokken partijen? 

o Was het noodzakelijk mensen te overtuigen? En op basis waarvan zijn ze overtuigd, 
of niet? 

o Is er tijdens het proces gecommuniceerd met belangstellenden(media), en hoe is dit 
aangepakt? 

o Is er een communicatieplan opgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid? 

o Hoe is de samenwerking tussen de partijen in het begin aangepakt? 
o Op welke wijze hebben de betrokken partijen contact met elkaar in het proces? 
o Hoe is deze samenwerking tussen de betrokken partijen verlopen? 
o Zou deze communicatie/samenwerking in uw ogen verbeterd kunnen worden? 

Afronding 
Tot slot: 

o Wat is de stand van zaken op dit moment? 
o Hoe ziet de toekomst eruit voor wonen boven winkels in (stad)? 
o Zijn er documenten beschikbaar die inzicht kunnen bieden in de plannen en de 

uitvoering daarvan in de stad (stad)? 

o Zijn er nog andere punten die niet aan de orde zijn gekomen, en die u toch belangrijk 
vind om nog te noemen? 

0 
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Aantekeningen: 
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